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που βασίζονται αρχικά σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, προαγωγής ίσων 
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Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ίσες Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες: Ο Ρόλος της Ηγεσίας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι εκπαιδευτικές ανισότητες σε σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς είναι ένα 

φαινόμενο που εμφανίζεται ολοένα συχνότερα τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές 

προεκτάσεις. Ο ρόλος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός ως 

προς τη μείωση των παραπάνω φαινομένων και ως προς την προώθηση ενός σχολικού 

περιβάλλοντος το οποίο θα προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  

     Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό σκοπό να αναλύσει το φαινόμενο της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσα από το ρόλο της 

σχολικής ηγεσίας. Η έρευνα που ακολούθησε βασίζεται σε δύο ερευνητικά ερωτήματα: 

α) Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές την κοινωνική δικαιοσύνη και οριοθετούν το 

ρόλο τους αναφορικά με αυτήν και β) Ποιες πρακτικές οι διευθυντές υπηρετούν ή 

ενθαρρύνουν την άσκηση της ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη. Για την απάντηση 

των παραπάνω ερωτημάτων, υλοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο της ημι – 

δομημένης συνέντευξης σε δείγμα οκτώ διευθυντών σχολικών μονάδων της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης. Η 

συνέντευξη δομήθηκε σε τρείς βασικούς άξονες κατά τους οποίους οι διευθυντές 

απάντησαν για θέματα σχετικά με· α) τις αντιλήψεις, β) τις εμπειρίες και γ) τις 

πρακτικές τους σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική δικαιοσύνη, την ηγεσία, 

την ευαλωτότητα και την προαγωγή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας, αναδεικνύεται συμπερασματικά ότι υπάρχει μια σχετικά μικρή 

σύγχυση των όρων της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ΕΚΟ από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. Επίσης, έγινε αισθητή η συνεχής επαφή των διευθυντών με φαινόμενα 

κοινωνικής αδικίας, ενώ παράλληλα υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για προγράμματα που 

προάγουν την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη και ελλιπής υποστήριξη από το 

Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, γίνεται αισθητή η έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς και 

την τοπική κοινότητα σε ο,τι αφορά την υιοθέτηση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

πρακτικών που σχετίζονται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών.   

 

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, κοινωνική δικαιοσύνη, εκπαιδευτικές ανισότητες, ίσες 

ευκαιρίες, ευάλωτες ομάδες 
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Social Justice and Equal Educational Opportunities: The Role of Leadership 

 

ABSTRACT 

 

Educational inequalities in schools and educational organizations is an ever growing 

phenomenon with a huge social impact. The role of a school leader is significant in 

order to reduce educational inequalities and encourage a type of school environment 

that promotes justice and equal educational opportunities.  

     The basic goal of the present research study is to investigate the effect of school 

leadership upon social justice and equal educational opportunities. We have conducted a 

qualitative research that depends on two research questions: a) How do school leaders 

perceive social justice and set their role in accordance with this value? b) What practical 

methods do schools leaders follow in order to serve and encourage social justice? For 

the collection and the analysis of the research data we have used the method of semi – 

constructed interviews. The interviewees were eight school principals from elementary 

and high schools of Thessaloniki. The research focuses on three basic sections. The 

interviewees replied to questions about their a) beliefs, b) experience and c) practices on 

issues such as social justice, leadership, vulnerability and the promotion of equal 

educational opportunities. According to the findings of the research, interviewees are 

incapable of defining social justice and distinguishing among social vulnerable groups 

easily. Moreover, schools leaders are attached to and experience, very often, 

circumstances that promote social injustice. There is also, lack of information about 

programs that are referring to school leadership for social justice as well as there is 

inadequate support from the Ministry of Education on the same front. Finally, there is 

lack of cooperation with parents and the local community regarding the adoption and 

the implementation of educational practices related to social justice and equal 

educational opportunities. 

 

 

Keywords: Leadership, social justice, educational inequalities, equal opportunities, 

vulnerable groups  

 

 

 



viii 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Πρόλογος…………………………………………………..……………………………v 

Περίληψη……………………………………………………………….………………vi 

Abstract…………………………………………………..……………………………vii 

Εισαγωγή………………………………………..………………………………………1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Ανισότητες στην εκπαίδευση………………………………………………………10 

   1.1 Μορφές εκπαιδευτικής ανισότητας που εμφανίζονται στο σχολικό 

περιβάλλον…………………………………………….………………………………..12 

   1.2 Σχολική αποτυχία, σχολικός και κοινωνικός αποκλεισμός……………….……...15 

   1.3 Ετερότητες – μειονότητες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο σχολικό χώρο……21 

     1.3.1 Δικαίωμα στην εκπαίδευση………………………………...…………………25 

   1.4 Εκφάνσεις της πολιτικής και της οικονομίας, υπεύθυνες για την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της διαιώνισης της ευαλωτότητας…………………….28 

   1.5 Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ως βάση για την προαγωγή στοιχείων 

που συμβάλλουν στη μείωση εκπαιδευτικών ανισοτήτων και σχολικού 

αποκλεισμού……………………………….…………………………………………...32 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Αρχές της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης ως βάση για την προώθηση 

ενός δίκαιου σχολείου…………………………………………………………………40 

   2.1 Αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης…………………...…………………………..40 

   2.2 Αρχή της ισότητας των ευκαιριών………………………………………………..45 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη…………………………………………….48 

   3.1 Ο κοινωνικά δίκαιος ηγέτης………………………………………...……………51 

   3.2 Χαρακτηριστικά και πρακτικές του κοινωνικά δίκαιου ηγέτη…………...………53 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Μεθοδολογικό πλαίσιο……………………………………………………………..58 

   4.1 Ερευνητικά ερωτήματα…………………………………..………………………58 

   4.2 Μέθοδος και εργαλεία έρευνας……………..……………………………………59 

   4.3 Δείγμα έρευνας…………………………………………………….……………..60 

   4.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων και ανάλυση……………...…………………...60 

   4.5 Εγκυρότητα, αξιοπιστία και δεοντολογία της έρευνας………….……………….63 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων………………………………………………………64 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6. Ερμηνεία / Συζήτηση των πορισμάτων – Συμπερασματικές παρατηρήσεις – 

Προτάσεις……………………………………………………………………………...93 

   6.1 Ερμηνεία αποτελεσμάτων και συμπερασματικές παρατηρήσεις………..……….93 

   6.2 Προτάσεις…………………………………………………………….…………113 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………….…115 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………………………………………………………….121 



ix 

 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1. Greece, EU Social Justice Index 2016……………….…………………….17  

 

Πίνακας 2.  Γενικά αποτελέσματα έρευνας συγκριτικά με τα ελληνικά ποσοστά………..17  

 

Πίνακας 3. Equitable Education, EU Social Justice Index 2016………………………31  

 

Πίνακας 4. Συγκεντρωτικός πίνακας με δημογραφικά χαρακτηριστικά…………………64 

 

Πίνακες 5 - 6. Παρουσίαση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του πρώτου άξονα…...66 - 67 

 

Πίνακας 7. Παρουσίαση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του πρώτου άξονα………….68 

 

Πίνακας 8. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του πρώτου άξονα……………..69 

 

Πίνακας 9. Παρουσίαση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του πρώτου άξονα…………..71 

 

Πίνακας 10. Παρουσίαση απαντήσεων πέμπτης ερώτησης του πρώτου άξονα…………72 

 

Πίνακας 11. Παρουσίαση απαντήσεων έκτης ερώτησης του πρώτου άξονα…………….73 

 

Πίνακας 12. Παρουσίαση απαντήσεων έβδομης ερώτησης του πρώτου άξονα………....74 

 

Πίνακας 13. Παρουσίαση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του δεύτερου άξονα………...76 

 

Πίνακας 14 . Παρουσίαση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του δεύτερου άξονα………77 

 

Πίνακας 15. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα………..…78 

 

Πίνακας 16. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα…………..79 

 

Πίνακας 17. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα…………..79 

 

Πίνακας 18. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα…………..80 

 

Πίνακας 19. Παρουσίαση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του δεύτερου άξονα………..81 

 

Πίνακας 20. Παρουσίαση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του τρίτου άξονα……………82 

 

Πίνακας 21. Παρουσίαση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του τρίτου άξονα……..……83 

 

Πίνακας 22. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του τρίτου άξονα………..84 - 85 

 

Πίνακες 23-25. Παρουσίαση απαντήσεων 3.1 του τρίτου άξονα………………………..86 

 

Πίνακας 26. Παρουσίαση απαντήσεων 3.2 ερώτησης του τρίτου άξονα………………..88 

 

Πίνακας 27. Παρουσίαση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του τρίτου άξονα…………..89 

 

Πίνακες 28 - 29. Παρουσίαση απαντήσεων πέμπτης ερώτησης του τρίτου άξονα….90 - 91 



x 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

  

ΕΚΟ: Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες   

  

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

ΕΣΠΑ: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

 

Δ. Σ: Δημοτικό Συμβούλιο 

 

ΖΕΠ: Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 

 

ΚΕΘΕΑ: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

 

ΟΑΣΘ: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

 

Υ. ΠΑΙ. Θ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

Eurostat: European Statistics 

  

OECD: Organisation for Economic Co – operation and Development  

 

UCLEA: University Council for Educational Administration 

 

UNESCO: United Educational Scientific and Cultural Organization 



1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εμφάνιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται 

και θα συνεχίζει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στις 

εκπαιδευτικές μονάδες με προεκτάσεις στην κοινωνία και τον τρόπο λειτουργίας της. 

Λόγω της ευαλωτότητας που παρουσιάζει η ελληνική κοινωνία και των διαφορών που 

υφίστανται στην κοινωνικό οικονομική διαστρωμάτωση των ανθρώπων, που την 

αποτελούν, παρατηρούνται αρκετά συχνά φαινόμενα σχολικής αποτυχίας, 

περιθωριοποίησης, σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, μέσα από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει την εκπαίδευση,  η οποία συνεχίζει να λειτουργεί ως 

ένας σημαντικός μηχανισμός, ο οποίος παρέχει στους ανθρώπους μιας κοινωνίας τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, και αξίες που θα τους είναι χρήσιμες για την ομαλή 

ένταξη και τη δίκαιη συμμετοχή σε αυτήν, παρατηρείται η άνθηση των διακρίσεων και 

δίνονται αρκετές αφορμές για αποκλεισμό. Η ανισότητα που προϋπάρχει, συνήθως 

ακμάζει στις σχολικές μονάδες αντί να εξαλείφεται και με αυτό τον τρόπο 

καλλιεργούνται φαινόμενα σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού. 

     Η ανάπτυξη των κοινωνιών και η οργάνωση τους σε σύγχρονα κέντρα παραγωγής 

επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, πολλαπλασίασε 

τις ανάγκες και αύξησε τις ικανότητες που πρέπει να έχουν τα άτομα για να μπορούν να 

ενταχθούν άμεσα, χωρίς εμπόδια στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή η νέα πραγματικότητα 

δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και την εκπαίδευση. Είναι φανερό, πως η πρόσβαση 

σε όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά εφόδια, εντείνεται με το πέρασμα του 

χρόνου. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και κυρίως σε εξειδικευμένες γνώσεις, που 

απαιτούνται για την εξέλιξη του ατόμου, έχει πολλές φορές καθαρά ατέρμονο 

χαρακτήρα επικράτησης του καλύτερου, του δυνατότερου του αρτιμελή, του ιδανικού 

σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα που επικρατούν στις εκάστοτε κοινωνίες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, βέβαια, να καλλιεργείται μια ανταγωνιστική κουλτούρα συσσώρευσης 

γνώσεων και προσόντων κυρίως από άτομα που έχουν την οικονομική και κοινωνική 

δυνατότητα και από άτομα που δεν χαρακτηρίζονται ευάλωτα από τις κοινωνικές και 

οικονομικές πιέσεις μιας χώρας.  

     Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο παρουσιάζει την ανάγκη να αποκτήσει ένα νέο 

πνεύμα λειτουργίας και μια νέα φιλοσοφία, κατά την οποία θα προάγονται θέματα 

δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης. Συνήθως μια νέα τροπολογία και ένα νέο 

εκπαιδευτικό νομοσχέδιο δεν είναι αρκετά για να επέλθει η αλλαγή που επιζητείται και 

η παροχή ίσων ευκαιριών για όλο τον μαθητικό πληθυσμό, πόσο μάλλον για τους 
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μαθητές που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που έχει όμως 

σημασία σε μια σχολική μονάδα είναι η ηγεσία που ασκείται σε αυτήν. Συγκεκριμένα, 

έχει αρχίσει να κατασκευάζεται και να προωθείται ένα νέο όραμα για τη σχολική 

ηγεσία, η οποία φέρει τον τίτλο ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ηγεσία για την 

κοινωνική δικαιοσύνη ασχολείται, προβληματίζεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να 

προάγει θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης, τα οποία θα τονώσουν 

την ανάγκη για αλλαγές στην εκπαίδευση (Lumby & Coleman, 2007). Η σχολική 

ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη περιλαμβάνει αρκετές έννοιες που καταδεικνύουν 

τη φύση της ύπαρξής της, αυτής της ισότητας των ευκαιριών, της καλλιέργειας του 

σεβασμού, της ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσα από τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων τους και μέσα από 

την εξάλειψη ρυθμίσεων και πρακτικών που προωθούν τις διαδικασίες αποκλεισμού 

στο σχολικό περιβάλλον (Gewirtz, 1998). Η συμβολή της ηγεσίας για την κοινωνική 

δικαιοσύνη, είναι ένα θέμα το οποίο αποβλέπει στην αφύπνιση των νυν και 

μελλοντικών στελεχών εκπαίδευσης, ως προς την κοινωνική πλευρά που έχει ο θεσμός 

του σχολείου. Ο σχολικός αποκλεισμός και οι εκπαιδευτικές ανισότητες εν γένει είναι 

και θα είναι πάντα υπαρκτές, για αυτό το λόγο πέρα από τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

που προτείνει η βιβλιογραφία για τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, θεωρείται εύλογο να εξεταστεί στην παρούσα εργασία αν ο 

διευθυντής μιας σχολικής μονάδας παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και αν μπορεί ο κάθε διευθυντής να ενστερνιστεί αυτό το 

όραμα.  

     Η άσκηση της ηγεσίας στο σχολικό χώρο είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ίσως 

φλέγοντα ζητήματα στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η άσκηση, όμως της ηγεσίας για την 

κοινωνική δικαιοσύνη δεν έχει τύχει μεγάλης και εκτενής έρευνας και μελέτης στον 

ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, ενώ χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση αυτής της μορφής 

ηγεσίας και η σύνδεση της με θέματα κοινωνικού – εκπαιδευτικού περιεχομένου, που 

αποβλέπουν στην εξάλειψη διαχρονικών φαινομένων, όπως των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων που ταλανίζουν ακόμη και σήμερα και σε μεγαλύτερο βαθμό τους μαθητές 

από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Παράλληλα, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν σχετικές έρευνες, οι οποίες μελετούν τις 

αντιλήψεις και τις πρακτικές ηγεσίας των διευθυντών – ηγετών σχολικών μονάδων και 

δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση του τρόπου άσκησής της. Κάποιες 

έρευνες για την σχολική ηγεσία που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη υλοποιήθηκαν 

από τους: Everson & Bussey, (2007)· Theoharis, (2007)· Gerstl-Pepin & Aiken, (2009)· 



3 

 

Jean – Marie, Normore & Brooks, (2009)· Lopez, Gonzalez & Fierro, (2010)· Furman, 

(2012). Guerra, Nelson, Jacobs & Yamamura, (2013). 

     Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω έρευνες μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με έρευνες που έχουν γίνει σε διευθυντές οι οποίοι 

προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και αναφέρονται στις πρακτικές που εφαρμόζουν, 

ενώ η δεύτερη κατηγορία σε έρευνες που έχουν ως κεντρικό πυρήνα διερεύνησης τα 

προγράμματα προετοιμασίας για τη σχολική ηγεσία και κατά πόσο αυτά μπορούν να 

προάγουν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στους άξονές τους και στους ίδιους τους 

υποψήφιους σχολικούς ηγέτες που τα παρακολουθούν.  

     Οι έρευνες που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία είναι οι εξής· Σκοπός της έρευνας 

του Theoharis, (2007) είναι η ανάπτυξη μιας θεωρίας για την ηγεσία για την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Η έρευνα είναι ποιοτική και βασίζεται σε επιλεγμένο για την διεξαγωγή 

της δείγμα σε συνδυασμό με στοιχεία της αυτοεθνογραφίας. Το δείγμα αποτελείται από 

επτά διευθυντές δημόσιων σχολείων στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι 

υλοποιούν το ηγετικό τους έργο για την κοινωνική δικαιοσύνη έχοντας στο επίκεντρο 

και υπερασπίζοντας τους περιθωριοποιημένους μαθητές. Η έρευνα βασίστηκε σε τρεις 

άξονες. Ο πρώτος, αναφέρεται συγκεκριμένα με ποιους τρόπους οι διευθυντές 

θεσπίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα δημόσιο σχολείο. Ο δεύτερος, τι αντίσταση 

συναντούν οι σχολικοί ηγέτες για την εφαρμογή της κοινωνικής δικαιοσύνης στην 

εργασία τους και ο τρίτος με τι στρατηγικές οι διευθυντές αναπτύσσουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη και με ποιο τρόπο διατηρούν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν την 

κοινωνική δικαιοσύνη ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με αντιδράσεις και ενδείξεις 

αντίστασης. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως για να υλοποιηθεί το αίτημα για 

κοινωνική δικαιοσύνη από έναν ηγέτη σχολική μονάδας χρειάζεται αρχικά να αυξηθούν 

οι ακαδημαϊκές, κυρίως, επιδόσεις των μαθητών, να βελτιωθούν οι σχολικές δομές, η 

ύπαρξη σωστής επανατοποθέτησης και ενίσχυσης των ικανοτήτων του προσωπικού και 

τέλος η ενίσχυση της σχολικής κουλτούρας και της τοπικής κοινότητας.  

     Παράλληλα, η έρευνα των Gerlst – Pepin & Aiken, (2009) βασίστηκε στις 

πεποιθήσεις και τις πρακτικές ηγεσίας των διευθυντών που υιοθετούν πτυχές της 

ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η έρευνα είναι ποιοτική και υλοποιήθηκε με τη 

μέθοδο της συνέντευξης σε δείγμα επτά διευθυντών σχολείων στην πολιτεία Βερμόντ, 

ΗΠΑ. Από αυτήν προέκυψε ότι οι σχολικοί διευθυντές με προσανατολισμό προς την 

κοινωνική δικαιοσύνη, κατείχαν ηθική σταθερότητα και αισθάνονταν την ανάγκη να 

εξυπηρετούν τους άλλους, προωθώντας τη συμμετοχικότητα και το δημοκρατικό 

διάλογο. Μια παρόμοια έρευνα είναι αυτή των Lopez, Gonzalez & Fiero, (2010), οι 
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οποίοι μέσα από ποιοτική έρευνα και μελέτη περίπτωσης ενός δημοτικού σχολείου στα 

σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Μεξικού, περιέγραψαν αρκετές 

αποτελεσματικές πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή, ο οποίος προκαλούσε το 

εκπαιδευτικό προσωπικό να σκέφτεται θέματα σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη, 

ενώ βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τους εκπαιδευτικούς κι προωθούσε καινοτόμες 

μεθόδους αποτελεσματικής διδασκαλίας, υπολογίζοντας πάντα για την ουσιαστική 

συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή.  

     Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι εξής έρευνες· Οι Everson & Bussey, (2007) 

προσπαθούν να καταγράψουν την προσπάθεια ενός πανεπιστημίου για την ανάπτυξη 

ενός προγράμματος προετοιμασίας σχολικών ηγετών, το οποίο προάγει ηθικές αξίες και 

την κοινωνική δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα αυτό έχει αναπτυχθεί από τα μέλη του 

διδακτικού προσωπικού του συγκεκριμένου πανεπιστημίου και η προσπάθεια τους 

στοχεύει στην ανάδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και σε άλλες πτυχές της 

ηθικής και της ηγεσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση των ηγετών για τον 

ηθικό τους ρόλο ως σχολικοί ηγέτες. Η έρευνα προσφέρει μια περιγραφή του τρόπου 

λειτουργίας του προγράμματος και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται τα ηθικά 

ζητήματα στην εκπαιδευτική ηγεσία και στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ γίνεται 

αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης της κοινωνικής δικαιοσύνης από τους σχολικούς 

ηγέτες και αναφέρονται μερικές δράσεις των αποφοίτων. Μια άλλη έρευνα είναι των 

Jean – Marie, Normore & Brooks, (2009) η οποία ασχολείται και θίγει σύγχρονα 

θέματα εκπαιδευτικής έρευνας για την ηγεσία και τα προγράμματα προετοιμασίας 

ηγετών σε θέματα που αφορούν κυρίως την κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική 

δικαιοσύνη για τους συγκεκριμένους ερευνητές θεωρείται κάτι άξιο έρευνας και 

πρακτικής εφαρμογής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, εξετάζουν ποικίλες 

μελέτες και σκέψεις που βρίσκονται στη βιβλιογραφία σχετικά με το αν ή όχι τα 

προγράμματα προετοιμασίας για την άσκηση της ηγεσίας αφοσιώνονται στους στόχους 

τους και το βαθμό ικανότητας τους για την προετοιμασία των σχολικών ηγετών να 

υιοθετήσουν μια οικουμενική θεώρηση του κόσμου και να δράσουν με θάρρος για την 

υλοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

     Παράλληλα ο Furman, (2012) στην έρευνά του προτείνει ένα εννοιολογικό πλαίσιο 

πρακτικής για την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη και προσπαθεί να διερευνήσει 

τη συσχέτιση και τα αποτελέσματα αυτού του πλαισίου στα προγράμματα 

προετοιμασίας για τη σχολική ηγεσία. Το εννοιολογικό πλαίσιο για την έρευνα για την 

κοινωνική δικαιοσύνη στηρίζεται σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

οργανώνεται γύρω από κεντρικές έννοιες και άξονες. Πρώτον η κοινωνική δικαιοσύνη 
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στην έρευνα του Furman, συλλαμβάνεται στο νου ως πράξη σύμφωνα με τις αντιλήψεις 

του Freire, που περιλαμβάνουν τόσο τον προβληματισμό όσο και τη δράση. Δεύτερον, 

η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη καλύπτει διάφορες διαστάσεις όπως, η 

προσωπική, η διαπροσωπική, η κοινοτική, η συστημική και η οικολογική. Τρίτον, κάθε 

διάσταση μέσα σε ένα πλαίσιο απαιτεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων από την πλευρά 

του ηγέτη, οι οποίες εγείρουν τον προβληματισμό και τη δράση του. Ο συγγραφέας 

μέσα από την έρευνά του υποστηρίζει πως ο κεντρικός σκοπός των προγραμμάτων 

προετοιμασίας είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων σε έναν σχολικό ηγέτη. 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας και πρακτικής που προτείνεται σε αυτή την έρευνα, 

δίνονται με λεπτομέρεια οι ικανότητες που χρειάζονται οι σύγχρονοι σχολικοί ηγέτες 

και ο τρόπος με τον οποίον μπορούν να σχεδιάζονται προγράμματα προετοιμασίας για 

σχολικούς ηγέτες. 

     Τέλος, μια ακόμη έρευνα που υπάγεται στη δεύτερη κατηγορία είναι των Guerra, 

Nelson, Jacobs & Yamamura, (2013). Είναι μια ποιοτική έρευνα, η οποία σύμφωνα με 

προηγούμενες έρευνες και συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο εξερευνεί το ρόλο των 

προγραμματικών στοιχείων, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

ηγετών για την κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο, σαφώς, ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος προετοιμασίας σχολικών ηγετών. Η έρευνα βασίστηκε, όπως και οι 

προηγούμενες σε δείγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα, για 

αυτή την έρευνα αξιοποιήθηκαν τα ευρήματα από τις ομάδες έρευνας (focus groups) με 

δώδεκα πρώην μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατά τα οποία αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα 

προγράμματα ήταν σημαντικά για την ανάπτυξη των αντιλήψεων των πρώην φοιτητών 

για την κοινωνική δικαιοσύνη. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης, ότι υπήρχαν δυο κύριες 

διαφορές στις αντιλήψεις ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα.   

     Από την άλλη πλευρά στην παρούσα εργασία γίνεται μια έρευνα η οποία αποβλέπει 

στη συνεργασία με διευθυντές σχολικών μονάδων προκειμένου να επιτευχθεί η 

καταγραφή και η ανίχνευση στοιχείων που βασίζονται αρχικά σε θέματα κοινωνικής 

δικαιοσύνης, προαγωγής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και πρακτικών που στοχεύουν 

στην ισότιμη μεταχείριση όλων των μαθητών. Συγκεκριμένα, η ερευνητική εργασία 

αποσκοπεί σε μια προσπάθεια ανίχνευσης των αντιλήψεων, των εμπειριών και των 

πρακτικών των διευθυντών σχολικών μονάδων ως προς την ηγεσία για την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη εργασία δεν ανιχνεύει τα προγράμματα προετοιμασίας για 

τη σχολική ηγεσία που αποβλέπει στην κοινωνική δικαιοσύνη, διότι είναι ανύπαρκτα 

στην ελληνικά πραγματικότητα, όμως στοχεύει να  απαντήσει στα δυο εξής ερευνητικά 

ερωτήματα· Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές την κοινωνική δικαιοσύνη και 
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οριοθετούν το ρόλο τους αναφορικά με αυτήν; Ποιες πρακτικές οι διευθυντές 

υπηρετούν ή ενθαρρύνουν την άσκηση της ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη; Για 

αυτό το λόγο η παρούσα έρευνα διαφέρει από τις προηγούμενες έρευνες. Τα ερευνητικά 

ερωτήματα κινούνται σε τρείς άξονες στους οποίους οι διευθυντές – συμμετέχοντες 

στην έρευνα θα απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με τις αντιλήψεις, τις 

εμπειρίες και τις πρακτικές τους σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική 

δικαιοσύνη, την ηγεσία, την ευαλωτότητα και την προαγωγή ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. 

     Αρχικά πριν τη διεξαγωγή της έρευνας θεωρείται σκόπιμη η αναφορά στο σκοπό της 

παρούσας εργασίας, επί του συνόλου της. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει 

το φαινόμενο της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσα 

από το ρόλο της ηγεσίας. Σε πρώτη φάση η εργασία ασχολείται με την έννοια της 

εκπαιδευτικής ανισότητας και των φαινομένων που συνεπάγονται από αυτήν, δηλαδή 

της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, ως προς 

αυτό το σκοπό, προσπαθεί να αναδείξει ποιες πρακτικές θεωρούνται καλύτερες για την 

μείωση ή και εξάλειψη αυτών των μορφών ανισοτήτων, αν υπάρχουν τι προτείνεται στη 

βιβλιογραφία, αν οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βοηθούν στη μείωση 

φαινομένων σχολικού αποκλεισμού και αν εφαρμόζονται στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, είτε μέσω μιας εκπαιδευτικής πολιτικής διαχείρισης, είτε μέσω 

πρωτοβουλιών, που υλοποιούνται εκτός νομικού – πολιτικού πλαισίου. Δηλαδή, σε 

πρώτη φάση θα γίνει μια καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης και στη συνέχεια μια 

κριτική αναζήτηση προτάσεων και λύσεων για την εξομάλυνση των παραπάνω 

φαινομένων.  

     Σε δεύτερη φάση, η εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα που 

παρουσιάζει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, για έναν κοινωνικά δίκαιο σχολικό ηγέτη, 

ο οποίος θα πρεσβεύει τις αρχές και το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, για ένα 

σχολείο με ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Αυτή η ανάδειξη θεωρείται σημαντική, διότι 

το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και παροχής ίσων ευκαιριών, τίθεται υπό 

αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της προώθησης ενός τυποποιημένου 

μοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο προάγει τους μαθητές από τα προνομιούχα κοινωνικά 

στρώματα και τον ανταγωνισμό, αφήνοντας στην άκρη περιθωριοποιημένους τους 

μαθητές από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες . 

     Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από τη θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος και διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τις 

ανισότητες στην εκπαίδευση. Σε πρώτη φάση γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης του 
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προβλήματος των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και κατά πόσο αυτό συνδέεται με τις 

κοινωνικές ανισότητες. Συγκεκριμένα, δίνονται οι ορισμοί της κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής ανισότητας και ακολουθεί η προσπάθεια σύνδεσης αυτών των δυο 

φαινομένων. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι μορφές εκπαιδευτικής ανισότητας που 

εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον και υποστηρίζεται, ότι το σχολείο φαίνεται να 

αντιμετωπίζει τους μαθητές σαν ίσους, ενώ στην πραγματικότητα παρουσιάζουν 

διαφορετικές ανάγκες, έτσι στην πράξη το ίδιο το σχολικό σύστημα επικυρώνει τις 

υπάρχουσες ανισότητες. Επιπρόσθετα, γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης του 

φαινομένου των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με τη σχολική αποτυχία και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, δίνοντας κάποιους ορισμούς για την έννοια του αποκλεισμού και 

αναλύοντας τη σχέση της εκπαίδευσης με τις εκφάνσεις του, διότι η εκπαιδευτική 

ανισότητα φαίνεται να έχει εκτός από κοινωνικά αίτια και θεμελιώδη κοινωνική 

λειτουργία στιγματισμού.  

     Στη συνέχεια, δίνεται ένας ορισμός για τις ευάλωτες – ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

και γίνεται λόγος για τους μαθητές που προέρχονται από αυτές τις ομάδες και τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα και ταυτόχρονα αναδεικνύεται ο βαθμός και ο λόγος 

που βιώνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Επίσης, δίνεται έμφαση στις συνέπειες των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων ως προς τη διαμόρφωση ταυτότητας και ως προς την 

απομόνωση και την περιθωριοποίηση των μαθητών από τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα, δίνοντας την αίσθηση ότι το σχολικό σύστημα, θεωρείται υπεύθυνο για την 

αναπαραγωγή ανισοτήτων και ομοιογενών πρακτικών – μη αποτελεσματικών για τους 

μαθητές. Παράλληλα, η εκπαίδευση θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας 

προώθησης των δικαιωμάτων και ότι η ίδια αποτελεί ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα 

δικαιώματα, προάγοντας με αυτό τον τρόπο την άποψη, ότι το σχολείο ως κοινωνικός 

θεσμός οφείλει να παρέχει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές 

ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής, εθνικής και σωματικής ή νοητικής κατάστασης.  

     Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, επισημαίνονται οι εκφάνσεις της πολιτικής και 

της οικονομίας ως υπεύθυνες για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Τέλος 

γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

λόγω της πολύπλοκης πολιτισμικής κατάστασης στην ελληνική πραγματικότητα και 

των φαινομένων της πολυπολιτισμικότητας στα ελληνικά σχολεία και στην ελληνική 

κοινωνία αντίστοιχα, ως βάση για την ενίσχυση του αιτήματος για την προαγωγή 

στοιχείων που συμβάλλουν στη μείωση εκπαιδευτικών ανισοτήτων και σχολικού 

αποκλεισμού, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται κριτικά μερικές δράσεις που βασίζονται 

στον Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού, οι οποίες προωθούν αρχές 
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της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα ως προς την 

υλοποίησή τους.  

     Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 

ισότητας των ευκαιριών. Πιο συγκεκριμένα δίνονται αρκετοί ορισμοί για τις παραπάνω 

αξίες. Συγκεκριμένα, για τον ορισμό της κοινωνικής δικαιοσύνης παρατίθενται αρκετές 

απόψεις, από γνωστούς φιλοσόφους και εν γένει διανοούμενους, ενώ παράλληλα 

γίνεται αισθητή η δυσκολία που παρουσιάζει η οριοθέτηση  της κοινωνικής 

δικαιοσύνης ως προς το πεδίο προσανατολισμού της. Όμως στις ερμηνείες που 

διατυπώνονται υπάρχει ένα κοινό στοιχείο, ένα βασικό αίτημα που διέπει την 

λειτουργία και το σκοπό ύπαρξης της κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτό είναι το αίτημα 

ενάντια στην κοινωνική αδικία και στην προαγωγή της ενεργής συμμετοχής όλων των 

ανθρώπων στα κοινωνικά και μορφωτικά αγαθά. Έπειτα, γίνεται μια προσπάθεια 

ορισμού της αρχής της ισότητας των ευκαιριών, η οποία στη συνέχεια συνδέεται με το 

αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη εν γένει και ειδικότερα στην εκπαίδευση, η οποία 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξής αυτών των αρχών ως την 

κατάλληλη βάση για την προώθηση ενός δίκαιου προς όλους τους μαθητές σχολείου.  

   Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η πεποίθηση, ότι το σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

παρουσιάζει την ανάγκη να αποκτήσει ένα νέο πνεύμα λειτουργίας και μια νέα 

φιλοσοφία, κατά την οποία θα προάγονται θέματα δικαιοσύνης, ισότητας και 

αλληλεγγύης. Η παραπάνω πεποίθηση εστιάζει στην ηγεσία για την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, δεν εστιάζει στην ανάλυση και την εκμαίευση 

χαρακτηριστικών που σκιαγραφούν τον ηγέτη από όλες τις θεωρίες περί ηγεσίας, αλλά 

βασίζεται στον κοινωνικά δίκαιο ηγέτη, ως μοντέλο ενός ηγέτη που πρεσβεύει την 

κοινωνική δικαιοσύνη και καθιστά ζητήματα και συνθήκες περιθωριοποίησης ως 

προτεραιότητα για την υποστήριξη στην πρακτική και το όραμά του. Αρχικά, αναλύεται 

ο όρος και ο σκοπός ύπαρξης της σχολικής ηγεσίας για κοινωνική δικαιοσύνη. Έπειτα 

γίνεται μια απόπειρα σκιαγράφησης του προφίλ ενός κοινωνικά δίκαιου ηγέτη 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά και 

πρακτικές που χρειάζεται να κατέχει και να εφαρμόζει αντίστοιχα. 

     Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας και συγκεκριμένα από το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα ερευνητικά 

ερωτήματα, τη μέθοδο και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της 

έρευνας, στοιχεία που αφορούν το δείγμα, τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων και 

τον τρόπο ανάλυσής τους καθώς και την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη 



9 

 

δεοντολογία της έρευνας. Η έρευνα, όπως περιγράφεται σε προηγούμενη σελίδα, 

ασχολείται με την καταγραφή και την ανίχνευση στοιχείων μέσα από τη διαδικασία της 

ημι – δομημένης συνέντευξης που βασίζονται αρχικά σε θέματα κοινωνικής 

δικαιοσύνης και προαγωγής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από οκτώ διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, από το νομό Θεσσαλονίκης. Η ημι – δομημένη συνέντευξη αποτελείται 

από ερωτήσεις, οι οποίες εντάσσονται σε τρεις βασικούς για την έρευνα άξονες. 

Συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις 

των διευθυντών για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευαλωτότητα και την κοινωνική 

αδικία. Ο δεύτερος άξονας αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές 

εμπειρίες των διευθυντών σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν σε 

πρακτικές των διευθυντών που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική 

μονάδα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική και ομαδοποιημένη κατά άξονα 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων με πίνακες, σχόλια και αναφορές, τα οποία θα φανούν 

αρκετά χρήσιμα για την εξαγωγή και την ερμηνεία των συμπερασμάτων στο παρακάτω 

κεφάλαιο.   

     Το τρίτο μέρος της εργασίας αποτελείται από το έκτο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται 

μια ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας και αρκετές συμπερασματικές 

παρατηρήσεις, συνδυαστικά με τα ευρήματα της συνέντευξης. Συγκεκριμένα, τα 

συμπεράσματα εξάγονται με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 

του κάθε άξονα της συνέντευξης και την κριτική αναζήτηση ερμηνείας τους έχοντας 

υπόψη τη σύγχρονη βιβλιογραφία επί του θέματος και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Ενδεικτικά, τα συμπεράσματα εξάγονται ως προς τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

συμμετέχοντες στις ερωτήσεις κάθε άξονα. Αρχικά, ως προς τον πρώτο άξονα της 

συνέντευξης αναλύθηκαν οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της άσκησης της 

ηγεσίας, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις επί του θέματος, ο όρος των 

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και η ύπαρξη ζητημάτων κοινωνικής αδικίας στο 

ελληνικό σχολείο. Ως προς τον δεύτερο άξονα διατυπώθηκαν οι προσωπικές εμπειρίες 

των διευθυντών σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ως προς τον τρίτο άξονα η έρευνα επικεντρώθηκε στην 

εκμαίευση απαντήσεων που αφορούν πρακτικές οι οποίες προάγουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη στη σχολική μονάδα. Επιπρόσθετα στο τέλος του έκτου κεφαλαίου 

παρατίθενται προτάσεις μελλοντικής έρευνας και πρακτικών επί του θέματος. Τέλος, 

ακολουθούν η βιβλιογραφία και το παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.  Ανισότητες στην εκπαίδευση 
 

Η εκπαίδευση λειτουργεί ως κοινωνικός θεσμός, ο οποίος παρέχει στους κοινωνούς τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες, με απώτερο σκοπό να ενσωματωθούν στην 

κοινωνία και να συμμετέχουν σε κάθε έκφανσή της. Παράλληλα, η εκπαίδευση 

λειτουργώντας ως κοινωνικός θεσμός, αντικατοπτρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της κοινωνίας. Έτσι κάθε εκπαιδευτικό μοντέλο αντανακλά την κοινωνική 

πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι αδύνατο η δομή του και ο επιτελικός του στόχος να 

ιδωθούν αποκομμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κοινωνικού 

σχηματισμού εντός του οποίου το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί (Κυρίδης, 1996: 

65). Επομένως, η ίδια μέσα από την νομιμοποιημένη λειτουργία της, παράγει ένα 

σύνολο από αποτελέσματα που διαχέονται στο κοινωνικό σύνολο. Για αυτό το λόγο, η 

εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διαμόρφωση της κοινωνικής κινητικότητας 

και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.  

     Το ζητούμενο, όμως, είναι η ικανοποίηση των σκοπών του κοινωνικού συνόλου και 

όχι των επιθυμιών των λίγων που διαχειρίζονται την οικονομική, πολιτική και 

κοινωνική εξουσία σε κάθε χώρα και λόγω της σύγκρουσης των εκάστοτε στόχων του 

συνόλου με τις επιθυμίες των λίγων, δημιουργείται αυτό που λέγεται άδικη κατανομή 

εργασίας, ταξικές ιεραρχίες, ως επί των πλείστων κοινωνικές ανισότητες. Με τον όρο 

κοινωνική ανισότητα ορίζεται η ύπαρξη άνισων ευκαιριών και πλεονεκτημάτων κατά 

κοινωνική θέση ή κατηγορία πληθυσμού (Τσαούσης, 1989: 139). Η κοινωνική 

ανισότητα είναι υπεύθυνη για την άνιση κατανόηση των ικανοτήτων στα άτομα και την 

εξέλιξη ή τη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών συνθηκών τους 

(Κάτσικας & Καββαδίας, 2000). Ο όρος εκπαιδευτική ανισότητα ταυτίζεται με τον όρο 

κοινωνική ανισότητα και σχετίζεται με την ύπαρξη άνισων ευκαιριών και 

πλεονεκτημάτων κατά κατηγορία εκπαιδευομένων (Κυρίδης, 1996: 53). Άνισες 

ευκαιρίες να ολοκληρώσουν τη σχολική εκπαίδευση, να ενταχθούν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και γενικά να αποκτήσουν τα μορφωτικά αγαθά που επιθυμούν. Το σχολείο 

και ειδικότερα η εκπαίδευση ως ένας από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς 

ασκεί την κοινωνική επιλογή και ενισχύει την κοινωνική ανισότητα. Σε όλες τις χώρες 

του κόσμου η πορεία των ατόμων, στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά δίκτυα, εξαρτάται σε 

πολύ σημαντικό βαθμό από την κοινωνική τους προέλευση. Παράλληλα, οι μαθητές 

χωρίζονται σε άριστοι, μέτριοι και κακοί, κάτι το οποίο πολλές φορές αυτή δηλαδή η 
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κατανομή συνάδει και με τις κοινωνικές τάξεις από τις οποίες προέρχονται. Οι μαθητές 

ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις επιδόσεις τους, οι οποίες βρίσκονται σε ανάλογη 

σχέση με την καταγωγή τους, το κοινωνικό τους προφίλ και προκατανέμονται στο 

κοινωνικό σύστημα εργασίας. Ακόμη, αυτοί που προέρχονται από κοινωνικά 

προνομιούχες τάξεις έχουν περισσότερες πιθανότητες για υψηλότερη σχολική ποιότητα 

και επιδόσεις και λιγότερες πιθανότητες σχολικής εγκατάλειψης – διαρροής. Ενώ, οι 

μαθητές που είτε προέρχονται από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ή τις χαμηλές 

κοινωνικές τάξεις, θεωρούνται μη προνομιούχοι και στερούνται συχνότερα και σε 

μεγαλύτερο βαθμό ακόμη και τα στοιχειώδη μορφωτικά αγαθά και προσόντα. 

     Για αυτό το λόγο, γίνεται άμεσα αντιληπτό, πως η εκπαιδευτική ανισότητα φαίνεται 

να έχει όχι μόνο κοινωνικά αίτια αλλά και θεμελιώδη κοινωνική λειτουργία, καθώς η 

εκπαίδευση καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά στην αναπαραγωγή των φορέων που 

θα καταλάβουν διάφορες θέσεις του καταμερισμού εργασίας καθώς και στην κατανομή 

τους στις θέσεις αυτές (Κάτσικας & Καββαδίας, 2000: 25). Το σχολείο αναπαράγει τη 

δομή των ταξικών σχέσεων και το ίδιο, ως θεσμός, δεν είναι ουδέτερο απέναντι στην 

κοινωνική προέλευση των μαθητών, καθώς οι πολιτισμικές νόρμες που αξιοποιεί 

προσιδιάζουν σε εκείνες της κυρίαρχης τάξης, ένα σύνολο δηλαδή άρρητων και 

εσωτερικευμένων αξιών που συμβάλλουν στον καθορισμό των στάσεων απέναντι στο 

σχολείο και στην επιτυχή φοίτηση των μαθητών (Κυρίτσης, 2016: 95). Επίσης, η 

εκπαιδευτική ανισότητα αναζωπυρώνεται, όταν οι σχολικοί μηχανισμοί μιας χώρας 

μέσα από τις αξιολογικές και εξεταστικές λειτουργίες της ευνοούν κάποιους να 

συνεχίσουν και άλλους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους για προσωπική και 

επαγγελματική ανέλιξη. Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητό, όπως η υποστηρίζει και 

η Φραγκουδάκη (1985), ότι η κοινωνική προέλευση τις περισσότερες φορές παίζει 

καθοριστικό ρόλο για τη σχολική επιτυχία. Οι κοινωνικές τάξεις είναι υπαρκτές και 

παραμένουν σχετικά διακριτές. Ο βαθμός στον οποίο η εκπαίδευση αναπαράγει τις 

κοινωνικές ανισότητες και προάγει τους μαθητές από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, 

εξαρτάται κυρίως από το γεγονός, ότι το σχολείο άρχισε να απομακρύνεται από τον 

κοινωνικοποιητικό του ρόλο ενώ παράλληλα προσαρμόζεται και ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κοινωνίας. Δηλαδή, οι συλλογικότητες ανατρέπονται και οι αρχές που 

σχετίζονται με την προαγωγή ίσων ευκαιριών, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ανοχής και 

κριτικής αποτίμησης των καταστάσεων κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από τον 

ατομικισμό και να περιοριστούν στις διαδικασίες της μηχανιστικής σχέσης μάθηση – 

πράξη (Νικολάου, 2009).  
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1.1 Μορφές εκπαιδευτικής ανισότητας που εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον 

Τα σχολεία μέσα στο πλέγμα της γενικότερης κοινωνικής δομής, επιδιώκουν να 

αναπαράγουν το κοινωνικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν αντιφάσεις, καθώς 

οι κοινωνικές ανισότητες μπορεί ακόμη και να δημιουργούνται στο χώρο του σχολείου 

και όχι απλώς να αναπαράγονται. Παράλληλα, το σχολείο αντιμετωπίζοντας όλους τους 

μαθητές, όσο άνισοι και αν είναι μεταξύ τους, σαν ίσους, στην πράξη, επικυρώνει τις 

αρχικές ανισότητες και ουσιαστικά τις νομιμοποιεί. Για αυτό το λόγο οι μαθητές των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εν γένει των χαμηλών στρωμάτων δεν είναι 

προετοιμασμένοι, ή ακόμη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ουσιαστικά άνισες 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, του οποίου η κουλτούρα ευνοεί πρωτίστως 

τα προνομιούχα στρώματα και τους μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις.  

   Οι εκπαιδευτικές ανισότητες επιβιώνουν και ενισχύονται ή αναπαράγονται από το 

επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις πολιτικές πρόνοιας και τις ευκαιριακές 

παρεμβάσεις ενδο – συστημικού και έξω – συστημικού χαρακτήρα σε επίπεδο 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών και 

κοινωνικών συνθηκών στις οποίες μεγαλώνει ο κάθε μαθητής, αλλά και του 

πολιτισμικού και μορφωτικού κεφαλαίου το οποίο διαθέτει και παρουσιάζει στο 

σχολείο, ενώ μπορούν να διακριθούν και σε ανισότητες που αφορούν την εθνο-

πολιτισμική και κοινωνικο – οικονομική προέλευση (Παπαδάκης, 2003: 152). 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές ανισότητες αναδύονται στο χώρο του σχολείου λόγω της 

υφιστάμενης κοινωνικής ανισότητας και της διαφοροποίησης στην κουλτούρα της 

οικογένειας και του σχολείου αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εντείνονται  

εξαιτίας των διαφορών που παρατηρούνται στις αξίες, τις αντιλήψεις και στις 

οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες που προκύπτουν. Επίσης, η γεωγραφική 

διαφοροποίηση και η άνιση πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας και στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, παίζουν καθοριστικό ρόλο για το βαθμό στον οποίο 

θα υφίστανται ίσες ευκαιρίες τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην κοινωνική 

και επαγγελματική ζωή των πολιτών. Ωστόσο, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του 

σχολείου καθώς και ο τρόπος που διαχειρίζεται τα φαινόμενα άνισης κατανομής, τα 

διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι ξεχωριστές πεποιθήσεις και επιδιώξεις του μαθητικού 

πληθυσμού έχουν καθοριστική σημασία, είτε για την εξάλειψη φαινομένων 

εκπαιδευτικής ανισότητας, είτε για την αναπαραγωγή και διαιώνιση της. Αυτό που 

διαφοροποιεί τους μαθητές και συγκροτεί τη βάση των ανισοτήτων, είναι μια σύνθεση 

παραγόντων διαφορετικού τύπου και σύστασης, δηλαδή σημαντικό ρόλο στην 
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εμφάνιση και την όξυνση των ανισοτήτων παίζουν οι κοινωνικοί προσδιοριστικοί 

παράγοντες, ιδιαίτερα όσον αφορά το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο, το 

κεφάλαιο και οι πρακτικές της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και οι σχολικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες (Παπαδάκης, 2003).   

     Οι εκπαιδευτικές ανισότητες εκδηλώνονται σε σχέση με ποικίλες παραμέτρους. 

Αρχικά, η μη εγγραφή στο σχολείο χαρακτηρίζεται ως πρωταρχικός τρόπος εμφάνισης 

της εκπαιδευτικής ανισότητας. Συγκεκριμένα, μαθητές από ευάλωτες και 

υποβαθμισμένες κοινωνικές ομάδες, ωθούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό είτε γιατί 

δεν μπόρεσαν λόγω διάφορων συνθηκών να συνεχίσουν τη βασική τους εκπαίδευση, 

είτε δεν εγγράφηκαν ποτέ σε αυτή. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός 

προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την εμφάνιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

(Χρυσάκης, 1996). Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός και το χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο ωθούν τους ανθρώπους σε δράσεις, οι οποίες από τη φύση τους 

είναι αδύνατες και αναποτελεσματικές για την κοινωνική και επαγγελματική τους 

ανέλιξη. Επίσης, μια μορφή εκπαιδευτικής ανισότητας που εμφανίζεται αρκετά συχνά 

στο σχολικό πλαίσιο, είναι η μαθητική διαρροή και η εμφάνιση του αναλφαβητισμού. 

Βέβαια, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2015), τα σημερινά ποσοστά, εμφανίζουν 

μια σημαντική βελτίωση της Ελλάδας στα πλαίσια του αναλφαβητισμού και της 

σχολικής διαρροής τα τελευταία χρόνια με δείκτη το 8,3%. Όμως, πίσω από το σοβαρό 

πρόβλημα της μαθητικής διαρροής δεν υπάρχει μόνο ένα αίτιο, αλλά ένα τεράστιο 

σύμπλεγμα ποικίλων αιτιών και κοινωνικών παραγόντων. Ο αλληλοσχετισμός όλων 

των αιτιών και η αμφίδρομη σχέση της επιρροής τους οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα 

της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. Τα πρωτογενή αίτια της 

μαθητικής διαρροής ανιχνεύονται, συνήθως, στις άδικες κοινωνικές δομές, στις 

οργανωτικές δυσλειτουργίες των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και στις 

εγγενείς και εξωγενείς αδυναμίες των φορέων των κοινωνικών ρόλων σε ολόκληρη την 

ιεραρχία του συστήματος (Βουϊδάσκης, 1999: 255).  

     Κάποιοι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων είναι τα κίνητρα μάθησης και η σχολική επίδοση. Οι μαθητές που 

προέρχονται από τα πιο χαμηλά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα παρουσιάζουν 

συχνότερα χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές από μεσαία και ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό τη σχολική 

αποτυχία, να σταματούν την προσπάθεια για επιτυχία και πρόοδο και ουσιαστικά να 

μην είναι πλέον σε θέση να αναπτύξουν ισχυρά κίνητρα μάθησης (ΟΛΜΕ, 2004). 

Ακόμη μια μορφή εκπαιδευτικής ανισότητας, είναι η φοίτηση σε διαφορετικούς τύπους 
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σχολείου και η ταμπέλα του καλού ή κακού μαθητή αντίστοιχα. Αυτό το φαινόμενο 

εκπαιδευτικής ανισότητας γίνεται αισθητό, όταν οι μαθητές φοιτούν σε γενικό ή 

επαγγελματικό λύκειο. Ακόμη και τότε οι ευκαιρίες για μάθηση διαφοροποιούνται και 

αρκετά συχνά οξύνονται τα στερεότυπα περί κακού και τεμπέλη μαθητή, κυρίως αυτού 

που επιλέγει να φοιτήσει σε κάποιο επαγγελματικό λύκειο. Το κλασικό εκπαιδευτικό 

σύστημα με αυτό τον τρόπο αποκλείει τους μαθητές από τη συμμετοχική διαδικασία 

της σχολικής τάξης, κατηγοριοποιώντας σε «καλό» και «κακό» μαθητή, 

κατασκευάζοντας το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και προσανατολίζοντας το 

κάθε άτομο ξεχωριστά σε θέσεις εργασίας χαμηλότερου κοινωνικού κύρους 

(Παπαδοπούλου, 2012).   

     Επιπρόσθετα, το σχολείο αναπαράγει την κοινωνική διαίρεση της εργασίας 

(Κάτσικας & Καββαδίας, 2000). Οι μαθητές βιώνουν άνιση μεταχείριση στο σχολείο 

και η σχολική αδιαφορία πλήττει τα μη ευνοημένα στρώματα. Αυτή η εκπαιδευτική 

ανισότητα και η ανισότητα πρόσβασης στοιχειοθετεί μια σημαντική έκφανση 

κοινωνικού αποκλεισμού και ταυτόχρονα προδιαγράφει και σκιαγραφεί την 

αναπαραγωγή της (Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, 1999: 567). Πρόκειται, δηλαδή, για την 

ύπαρξη μιας κοινωνικής δομικής βίας, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή κοινωνικής 

αδικίας, που αρνείται την αυτοκαταξίωση όλων των μελών της ίδιας της κοινωνίας και 

στερεί σε αρκετά μέλη της το δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχοντα αγαθά, συγκεκριμένα 

της παιδείας και της επαγγελματικής ανέλιξης, διότι αυτά τα δυο συνδέονται και 

αλληλοεπηρεάζονται (Βουϊδάσκης, 1999). Η πολλαπλότητα, ο ρόλος και η σύνθεση 

των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων κάνει αυτομάτως πιο δύσκολη την κοινωνική 

συνοχή και τη συμμετοχή στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της ίσης και 

δίκαιης εκμετάλλευσης των βασικών παροχών, λόγω της επικράτησης ατομοκεντρικών 

πεποιθήσεων στις κοινωνικές δομές. Το σχολείο θέτει το θεμέλιο στη συμμετοχή στους 

δημόσιους θεσμούς και στην καλλιέργεια ενός κοινωνικά αποδεκτού προφίλ με 

προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης, για αυτό το λόγο η εκπαίδευση πρέπει να 

περιορίσει, ακόμα και να εξαλείψει μορφές εκπαιδευτικών ανισοτήτων, έτσι ώστε να 

περιοριστούν παράλληλα και οι διαδικασίες αποκλεισμού από το σύνολο της κοινωνίας 

(Παπαδοπούλου, 2012). 
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1.2 Σχολική αποτυχία, σχολικός και κοινωνικός αποκλεισμός 

 

Η εκπαίδευση από μόνη της δεν παράγει ανισότητες, αλλά τις αναπαράγει. Οι 

ανισότητες έχουν κοινωνικής φύσης προέλευση (Φακιολάς, 2002). Η ύπαρξη 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων συμβάλλει στην εξέλιξη και την όξυνση της σχολικής 

αποτυχίας και μετέπειτα στο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. Το πέρασμα από 

τα σχολικά θρανία αξιολογείται και αποτιμάται με την επιτυχία που φέρει ο καθένας 

στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το σχολείο είναι 

κοινωνικοποιητικός θεσμός και κοινωνικός δεσμός, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 

την κοινωνική εξέλιξη των μαθητών.   

     Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν την σχολική επιτυχία και την 

κοινωνική ανέλιξη των μαθητών στα σχολεία, όμως αρκετά συχνά λόγω των 

υπαρχουσών εκπαιδευτικών ανισοτήτων το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας γίνεται 

πιο αισθητό. Η σχολική αποτυχία περιγράφει μια κατάσταση, η οποία προκύπτει από 

την πλημμελή ή μη ολοκλήρωση των διδακτικών και μαθησιακών υποχρεώσεων, όπως 

ορίζεται κάθε φορά από το θεσμικό καθεστώς (Δήμου, 1999). Δηλαδή, η σχολική 

αποτυχία σκιαγραφείται ως η αδυναμία του κάθε μαθητή να ανταποκριθεί πρωτίστως 

στις απαιτήσεις του σχολείου αλλά και των γνωστικών αντικειμένων και να 

αλληλεπιδράσει ως ενεργό μέλος στη σχολική κοινότητα με στόχο την επιτυχία του και 

την προαγωγή του. Η σχολική αποτυχία αποτελεί μια αρνητική κατάσταση για τους 

μαθητές, που τη βιώνουν και παράλληλα η ίδια οριοθετεί ένα πεδίο περιορισμένων 

δυνατοτήτων και ευκαιριών για παραπέρα διεκδικήσεις. Η σχολική αποτυχία 

εκλαμβάνεται ως πρόβλημα με αρκετές κοινωνικές προεκτάσεις και αναφορά σε αίτια 

που το οριοθετούν και συγκλίνουν με τις μορφές που παρουσιάζει η εκπαιδευτική 

ανισότητα. Συγκεκριμένα, κάποια αίτια σχολικής αποτυχίας είναι η ανισότητα 

ευκαιριών των μαθητών, οι κοινωνικές ανισότητες, οι εκπαιδευτικές – μαθησιακές 

δυσκολίες, οι ιδιαίτερες ανάγκες μάθησης, η έλλειψη καλών σχέσεων και δεσμού 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας, το μορφωτικό, οικονομικό, πολιτισμικό υπόβαθρο 

του εκάστοτε μαθητή και της οικογένειάς του. Οι παραπάνω αιτίες και αρκετές άλλες 

συνήθως οδηγούν στο σχολικό αποκλεισμό των μαθητών, ο οποίος υπολογίζεται με 

βάση τη σχολική επίδοση, τη στασιμότητα και το ποσοστό της μαθητικής διαρροής 

(Τουρτούρας, 2012). Το ζήτημα της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού είναι ένα ατέρμονο αντικείμενο θεωρητικών αναζητήσεων στις οποίες 

διαπιστώνεται ότι η σχολική αποτυχία σε μεγάλο βαθμό οδηγεί στον κοινωνικό 

αποκλεισμό, ενώ διαπιστώνεται, ότι η σχολική αποτυχία ταυτίζεται με το φαινόμενο 
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του κοινωνικού αποκλεισμού μόνο στις περιπτώσεις που η ίδια συνδυάζεται και 

λειτουργεί με τα κριτήρια της κοινωνικής υποβάθμισης (Δήμου, 1999).  

     Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή που 

πραγματοποιήθηκε μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια στην Ευρώπη και στην τελευταία 

δεκαπενταετία στην Ελλάδα (Παπαδοπούλου, 2012: 72). Πρώτη φορά εμφανίστηκε ως 

έννοια σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1989 και έκτοτε η συχνότητα της χρήσης 

της αυξήθηκε ραγδαία δίνοντας έμφαση και στην σημασία της εκπαίδευσης ως ένας 

από τους τρόπους μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού (Σταμέλος, 1999). Όμως από 

τις αρχές του 1970, ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός εισήχθη επισήμως στο Ευρωπαϊκό 

λεξιλόγιο με εφευρέτη του τον Γάλλο Rene Lenoir, δίνοντας μια διαφορετική αντίληψη 

από αυτή που επικρατούσε, δηλαδή, παλαιότερα συνέδεαν αποκλειστικά τον κοινωνικό 

αποκλεισμό με την φτώχεια και τις ατομοκεντρικές πολιτικές που ακολουθούσαν, ενώ ο 

όρος το 1974 διατυπώθηκε μέσα από τη γαλλική αντίληψη της συνοχής και της 

υπευθυνότητας του κράτους για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, δίνοντας του 

μια πιο ευρεία μορφή, ενός πολυδιάστατου φαινομένου (Βιτσιλάκη – Σορωνιάτη, 1999: 

570). Παράλληλα, στην Ελλάδα ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίστηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές διαδικασίες της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης (Παπαδοπούλου, 2012: 161). Σε αυτό το σημείο θεωρείται 

σκόπιμο να δοθούν κάποιοι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί περί κοινωνικού 

αποκλεισμού, έχοντας στόχο την πλήρη κατανόηση αυτού του φαινομένου. Ο όρος 

κοινωνικός αποκλεισμός παραπέμπει σε μια υπαρκτή κοινωνική λειτουργία η οποία 

ασκείται μέσω του τυπικού, ημι-τυπικού και εθιμικού δικαίου, δηλαδή είναι μια 

θεσμικά διαρθρωμένη διαδικασία των κοινωνικών διεκδικήσεων (Δήμου, 1999: 35).  

     Περιγραφικά, ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να οριστεί ως μια κοινωνική σχέση 

απουσίας ή αφαίρεσης κοινωνικών ή πολιτικών ή και ατομικών δικαιωμάτων, σε 

ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού μιας κοινωνίας (Πλείος, 1997: 335). Παράλληλα, 

σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Παπαδοπούλου (2012), αναζητώντας στα 

ελληνόγλωσσα λεξικά τον όρο αποκλεισμός, στις περισσότερες ερμηνείες, συνεπάγεται 

έναν περιορισμό, ένα εμπόδιο στη συμμετοχή, μια απόρριψη και μια άρνηση,  δηλαδή 

ήδη ετυμολογικά ο όρος παρουσιάζει μια αρνητική πραγματικότητα και έναν 

περιορισμό. Ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού αποτέλεσε ένα καταφύγιο για ο,τι 

έπρεπε να βρεθεί εκτός κοινωνίας και σχετίζεται με ακόμα πιο περίπλοκες κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Σε αυτό το σημείο, θεωρείται 

σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στην Ευρωπαϊκή έκθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
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τη θέση της Ελλάδας, διότι τα αποτελέσματα, συνάδουν με τις εκφάνσεις του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  

Πίνακας 1. Greece, EU Social Justice Index 2016.  

Daniel Schraad – Tischler & Christof Schiller (2016). Social Justice in the EU. Index 

Report 2016. BertelsmannStiftung. 

 

Πίνακας 2.  Γενικά αποτελέσματα έρευνας συγκριτικά με τα ελληνικά ποσοστά.  

Πηγή: Σαλούρου, Ρ. (2016).  Μια χώρα χωρίς κοινωνική συνοχή, υψηλή ανεργία και 

μεγάλη φτώχεια. Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». 
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     Η  έκθεση «Social Justice in the EU – Index Report 2016» του Ιδρύματος 

Bertelsmann  δείχνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει τις χειρότερες επιδόσεις σε όρους 

κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο 

των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  η Ελλάδα είχε τη χειρότερη επίδοση (28η). 

Όπως το 2015 και το 2014, είχε τη χειρότερη βαθμολογία (3,66) μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών στον Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Ο δείκτης αυτός συντίθεται 

βάσει των επιδόσεων μιας χώρας σε έξι διαστάσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης 

(πρόληψη της φτώχειας, πρόσβαση στην εκπαίδευση και ίσα δικαιώματα, πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας, υγεία, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, κοινωνική συνοχή και 

αντιμετώπιση των διακρίσεων). Σύμφωνα με την έκθεση, οι τομείς αυτοί έχουν δεχθεί 

σοβαρό πλήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία επταετία, φθάνοντας στο 

κατώτατο σημείο τη διετία 2012 - 2014. Μάλιστα, η έκθεση επισημαίνει ότι η 

κατάσταση επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το χάσμα τόσο μεταξύ Βορρά 

και Νότου όσο και ανάμεσα στην Ελλάδα και χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία 

που καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη από το τέλος θέση. Αιτία, σύμφωνα με 

την έκθεση, που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση είναι  η οικονομική 

κρίση, τα μνημόνια που μεγέθυναν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς 

και το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ  

επιδεινώνοντας τα υπάρχοντα κοινωνικά προβλήματα.  

     Στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η κατάσταση στην 

Ελλάδα χαρακτηρίζεται ανησυχητική, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού που 

αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ανέρχεται σε 35,7%. Σε δεινότερη θέση 

βρίσκονται τα παιδιά, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 37,8% από 

36,7% το 2014, ενώ το ποσοστό των παιδιών που ζει ήδη σε συνθήκες σοβαρών υλικών 

στερήσεων ανήλθε στο 25,7% από 23,8% το 2014 και 10,4% το 2008. Τα στοιχεία δεν 

αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παρά 

την ελαφρά μείωση, το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύει από τη φτώχεια παραμένει 

ανησυχητικά υψηλό. Σχεδόν το ένα τέταρτο των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(23,7%) απειλείται από τον κίνδυνο της φτώχειας, ενώ αυξητική είναι η τάση και 

αναφορικά με την ανισότητα του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι μακροχρόνια άνεργοι 

απειλούνται σύμφωνα με την έκθεση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα από 

τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόβλημα ακόμη θεωρείται και η 

εκτόξευση της προσωρινής απασχόλησης που δημιουργεί νεόπτωχους. Εξίσου 

ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, παρά τη βελτίωση, η χώρα μας συνεχίζει να έχει το 

δεύτερο υψηλότερο ποσοστό νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν εργάζονται ούτε 
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σπουδάζουν. Συγκεκριμένα, το 26,1% των Ελλήνων ηλικίας 20 - 24 ετών δεν 

σπουδάζει, δεν εκπαιδεύεται, δεν εργάζεται, με τους συντάκτες της έκθεσης να 

προειδοποιούν ότι η ανεργία των νέων απειλεί μακροπρόθεσμα με αποσταθεροποίηση 

την Ελλάδα. Οι ελληνικές πρακτικές θεωρούνται ανεπαρκείς για τη διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής και της μείωσης των διακρίσεων. Η διαπίστωση των συγγραφέων 

της έρευνας επισημαίνει πως οι παλιές κυβερνητικές προσπάθειες και η αμέλεια του 

ελληνικού κράτους εν γένει σε αντισταθμιστικά προγράμματα για την φτώχεια  και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, άφησαν απροετοίμαστα τα κοινωνικά ευάλωτα άτομα της 

ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης. 

Παράλληλα επισημαίνουν με σκληρότητα πως το ελληνικό κράτος, δεν έχει 

δημιουργήσει προγράμματα επιτυχημένα και με συνοχή για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας ή  αδιαφορεί εντελώς για την αυξανόμενη τάση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Από την άλλη όμως, διαφαίνεται και μια θετική διαπίστωση και συγκεκριμένα, οι 

ερευνητές διατυπώνουν πως οι πολιτικές για τη μείωση των ρατσιστικών φαινομένων 

και των διακρίσεων λειτουργούν ομαλά κατατάσσοντας την Ελλάδα στη 19
η
 θέση, 

χαρακτηρίζοντας την ισχύουσα κυβέρνηση ότι πρεσβεύει αντιρατσιστικές διαστάσεις 

επισημαίνοντας, την ανοχή, την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που έδειξαν στους 

αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες κατά την έλευσή τους. 

     Τέλος, η Ελλάδα κατατάσσεται, επίσης, στην τελευταία θέση, αναφορικά με το θέμα 

της διαγενεακής δικαιοσύνης. Η Ελλάδα είναι μία από τις δημογραφικά γηραιότερες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος, οι φορολογικές και 

ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για τους σημερινούς νέους αλλά και για τις επόμενες γενιές 

είναι τεράστιες, την ίδια στιγμή που οι επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη –

επενδύσεις ζωτικής σημασίας για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη – βρίσκονται  

μόλις στο 0,8% του ΑΕΠ. 

      Επιπρόσθετα, προσπαθώντας να γίνει μια σύνδεση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

και των ευκαιριών μάθησης, έγινε αντιληπτό, πως οι ομάδες που θεωρούνται κοινωνικά 

αποκλεισμένες εμφανίζουν σταθερά πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού (Χρυσάκης, 2002 στο Παπαδοπούλου, 2002: 123). 

Το ζητούμενο, όμως, είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατά τις οποίες θα 

προάγονται όλοι οι μαθητές ισότιμα στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι 

μαθητές από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 

αδυνατούν να ενταχθούν ομαλά στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και διαφαίνεται μια 

αποποίηση των ευθυνών και μια κακής ποιότητας αναπαραγωγή του φαινομένου και 

στην κοινωνία αργότερα, με ρατσιστικές εκφράσεις του φαινομένου και των 
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επικρατουσών αντιλήψεων, με απομόνωση, με στέρηση βασικών δικαιωμάτων για 

εργασία και ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας. 

     Η σχέση εκπαίδευσης και κοινωνικού αποκλεισμού είναι ένα θέμα που χρήζει 

επισταμένης μελέτης και άμεσης αντιμετώπισης, εφόσον τα παιδιά που δεν μπορούν να 

κάνουν πλήρως χρήση του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, δηλαδή της εκπαίδευσης, 

είναι οι μελλοντικοί κοινωνικά αποκλεισμένοι (Τσιάκαλος, 1999: 56). Αναφέρεται 

δηλαδή στην παρεμπόδιση αξιοποίησης των δημόσιων αγαθών, με αποτέλεσμα η 

έλλειψη τους να οδηγήσει άμεσα στην περιθωριοποίηση. Η στέρηση των αγαθών της 

εκπαίδευσης επιφέρει την οικονομική δυσπραγία, την περιθωριοποίηση και μετέπειτα 

τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός συνδέεται 

άμεσα με τον κοινωνικό. Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση είναι ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο με ποικίλες εκφάνσεις και επιδράσεις στην κοινωνική και 

ατομική ζωή των μαθητών, διότι το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να άρει τα 

φαινόμενα αποκλεισμού αλλά συνήθως τείνει στη δημιουργία νέων μορφών 

αποκλεισμού ή και στην αναπαραγωγή των ήδη υπαρχουσών. Ο σχολικός αποκλεισμός 

εκφράζεται όταν έστω και ένας μαθητής δεν μπορεί να εκφραστεί, να συμμετέχει στο 

θεσμοθετημένο σχολικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα δεν βρίσκει κατάλληλο κλίμα 

εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με τον σχολικό αποκλεισμό και αλληλοεπηρεάζονται. Οι έννοιες είναι 

αλληλένδετες και η ύπαρξη της μίας δεν αναιρεί την ύπαρξη της άλλης. Για αυτό το 

λόγο η ύπαρξη εκπαιδευτικών ανισοτήτων συνεπάγει και την ύπαρξη σχολικού 

αποκλεισμού. Παράλληλα, οι κοινωνικές ανισότητες ενισχύονται και 

πολλαπλασιάζονται στις σχολικές μονάδες και επιδεινώνουν τη δημιουργία κοινωνικού 

αποκλεισμού. Για αυτό το λόγο η ύπαρξη εκπαιδευτικών ανισοτήτων συμβάλλει στην 

εξέλιξη και την όξυνση του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, όσοι πλήττονται 

από κοινωνικό αποκλεισμό, αποκλείονται και από το αγαθό της ισότιμης συμμετοχής 

στο πολιτικό γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η καταπολέμηση των αρνητικών 

για την κοινωνική ένταξη παραγόντων και με αυτό τον τρόπο ο κύκλος του 

αποκλεισμού και συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού και κοινωνικού να επαναλαμβάνεται 

(Τσιάκαλος, 2008: 187). 

     Ο αποκλεισμός συντίθεται κάτω από ένα κράμα αρκετών προβλημάτων και 

χαρακτηριστικών και προέρχεται από την ύπαρξη των κοινωνικών ανισοτήτων ως 

δομικό στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών. Ο αποκλεισμός ως ένα πολύπλοκο, 

πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο φαινόμενο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις 

παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές και με τις ελάχιστες παροχές κοινωνικής βοήθειας, 
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για αυτό χρειάζονται έξυπνες αλλά και πολυσύνθετες παρεμβάσεις, ξεκινώντας από την 

αλλαγή των νοοτροπιών και τον σεβασμό στον άνθρωπο και τα δικαιώματα του 

(Παπαδοπούλου, 2012: 263). 

 

1.3 Ετερότητες – μειονότητες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο σχολικό χώρο 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ήδη από τις αρχές του 21
ου

 αιώνα, έχει έρθει 

αντιμέτωπο με ένα ανομοιογενές μαθητικό σύνολο, το οποίο επιζητάει δικαίως τα 

απαραίτητα αγαθά και προσόντα για την προσωπική του εξέλιξη. Ήδη, παρατηρούνται 

στις σχολικές μονάδες, μαθητές που προέρχονται από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα.  

     Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει μια ανάλυση του όρου ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Ως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες νοούνται αυτές, οι οποίες έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή 

αδυνατούν παντελώς σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα 

ζωής. Συνήθως αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, για παράδειγμα στην εξεύρεση 

εργασίας, στερούνται ικανοποιητικού εισοδήματος, εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης, 

στέγης ακόμη και κοινωνικής ασφάλισης. Πρόκειται κυρίως για άτομα με αναπηρία ή 

χρόνια παθολογικά προβλήματα, άτομα με ψυχικές παθήσεις, ανέργους, μετανάστες, 

αποφυλακισμένους, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, πρώην χρήστες ουσιών, 

θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, κατοίκους παραμεθορίων περιοχών, 

μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, θύματα βίας και 

πολλές ακόμη κατηγορίες.  

     Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (2011), οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού χωρίζονται σε δυο κατηγορίες· 

στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και στις ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στην πρώτη 

κατηγορία νοούνται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού, που η ένταξή τους στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια. Σε αυτές 

ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή με νοητική 

υστέρηση, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα. Από την άλλη, οι ειδικές 

ομάδες πληθυσμού, νοούνται εκείνες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την 

ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 

αίτια. Σε αυτή την ομάδα, σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2011), ανήκουν οι άνεργοι, οι κάτοικοι 

απομακρυσμένων περιοχών, ανήλικοι παραβάτες, άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές 
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ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες. Στην πραγματικότητα, τα άτομα αυτά πολύ συχνά 

εμφανίζονται να ανήκουν σε μία ή και περισσότερες ταυτοχρόνως ομάδες, γεγονός που 

τους προσδίδει το χαρακτηριστικό του αποκλεισμού λόγω της συσσώρευσης 

κοινωνικών μειονεκτημάτων (Παπαδοπούλου, 2012: 53). Οι ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και ο σχολικός και κοινωνικός αποκλεισμός τους είναι κάτι πολύ περισσότερο 

από κοινωνική ευπάθεια, διότι συνήθως χρειάζονται αρκετά στοιχεία κοινωνικής 

ευπάθειας συσσωρευμένα για να δώσουν τον αποκλεισμό (Παπαδοπούλου, 2012). 

     Οι ομάδες αυτές κουβαλούν συχνά το στίγμα της αποτυχίας, ζουν αρκετές φορές 

κάτω από τη σκιά της αδράνειας, απομονωμένοι, βιώνοντας τον κοινωνικό ρατσισμό. 

Τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και τα άτομα ζουν κοινωνικά αποκλεισμένα. 

Το κόστος είναι ψυχολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και φυσικά οικονομικό. 

Είναι λοιπόν, αντιφατικό στη σύγχρονη εποχή να γίνεται λόγος για ισότητα ευκαιριών 

εργασίας και εκπαίδευσης, ενώ υπάρχουν μέλη της κοινωνίας που στερούνται αυτή την 

ελευθερία και την ισότητα που δικαιούνται. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, που συχνά 

αναφέρεται, αφορά κυρίως τις ασθενέστερες, από πλευράς δυναμικής, κοινωνικές 

ομάδες, διότι οι ομάδες αυτές έχουν χαρακτηριστεί ή έχουν καταστεί ανίκανες, μη 

παραγωγικές, μειονεκτικές, περιθωριακές, ανεκπαίδευτες, αδύναμες ή περιστασιακά 

δυσπροσάρμοστες, εξαιτίας της φτώχειας, των πολέμων, προσφυγιάς, 

ψυχοφυσιολογικών αδυναμιών, ασθενειών, αναλφαβητισμού, μετανάστευσης, ανεργίας 

αλλά και έλλειψης κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας (Νικόδημος, 1999: 467). 

Παράλληλα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τη μεριά του φάνηκε 

απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει τη νέα διαμορφωμένη κατάσταση που επέβαλε η 

πολιτισμική και κοινωνική ανομοιογένεια στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Η 

ακαμψία και η προσήλωση του σε παλαιές αρχές, αποκλείει όχι μόνο τους αλλοδαπούς 

και παλιννοστούντες μαθητές, αλλά παράλληλα μειώνει και τις ευκαιρίες πρόσβασης ή 

ακόμα και επανένταξης όλων των ατόμων, που είτε χαρακτηρίζονται ως ετερότητες είτε 

ως μειονότητες, είτε ως άτομα που προέρχονται από τις ευάλωτες – ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. Ορισμένοι μαθητές από συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα και 

κοινωνικές ομάδες ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για κοινωνικό 

αποκλεισμό, διότι στα πλαίσια της κοινωνικής τους ομάδας έχουν αποκτήσει μια 

κοινωνική ταυτότητα με εμφανή χαρακτηριστικά της υποβάθμισης και συνήθως αυτές 

οι ομάδες χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα. Για αυτό το λόγο, αρκετοί μαθητές πριν 

επισκεφθούν το σχολείο έχουν αξιολογηθεί και προγραφεί κοινωνικά και σε αυτή την 

περίπτωση η σχολική αποτυχία είναι το αποτέλεσμα, που επικυρώνει την κοινωνική 
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τους υποβάθμιση και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς του κοινωνικού τους αποκλεισμού 

(Δήμου, 1999: 36).  

     Κατά αναλογία, οι μαθητές δεν θεωρούνται ομοιογενές σύνολο με τις ίδιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ίδια βιώματα, διότι έχουν εκτεθεί από μικρή ηλικία σε 

διαφορετικά πρότυπα μάθησης ή ακόμα και σε διαφορετικές αξίες ζωής. Από τη μια 

πλευρά, η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την μόρφωση των πολιτών για την απόκτηση 

αναγκαίων γνώσεων, που θα είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας και η δομή της έχει 

προσαρμοστεί στα δεδομένα και τις ανάγκες της συγκεκριμένης κοινωνίας (Τουλιάς, 

2005: 94). Από την άλλη όμως, ο ομοιογενής τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι 

σχολικές γνώσεις, δεν διασφαλίζει ομοιογενή αποτελέσματα, διότι οι μαθητές 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους εξαιτίας των διαφορετικών κοινωνικών και 

πολιτισμικών αφετηριών (Κάτσικας & Καββαδίας, 2000). Επομένως, αυτή η 

ομοιογενής και άνιση ισότητα ευκαιριών και παροχής γνώσεων, ίσως, ευνοεί 

πρωτίστως και σε μεγαλύτερο βαθμό τους ήδη ευνοημένους και καλούς κατά τα 

κριτήρια της ισχύουσας κουλτούρας και περιθωριοποιεί με τον τρόπο της τους άλλους. 

Αυτοί, οι «άλλοι» λοιπόν που εγκαταλείπουν το σχολείο, ή δεν προοδεύουν ή δεν 

εγγράφονται καθόλου σε αυτό, χαρακτηρίζονται ως εξοστρακισμένοι και η πλειοψηφία 

τους προέρχεται από τις ευάλωτες – ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι ομάδες 

υφίστανται κοινωνικές διακρίσεις και άνιση μεταχείριση, διότι βρίσκονται στο 

κατώτερο σημείο της κοινωνικής πυραμίδας, κοινωνικά, εθνικά και πολιτισμικά.   

     Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα φαινόμενα σχολικής αποτυχίας και σχολικού 

αποκλεισμού, δεν εντοπίζονται μόνο στις ιδιαιτερότητες των μαθητικών ομάδων, αλλά 

κυρίως στην αδυναμία του συστήματος και της πολιτικής που έχει υιοθετηθεί, να 

ανατρέψουν τα γνωστά φαινόμενα εκπαιδευτικών ανισοτήτων και να προωθήσουν 

συστηματικά την ένταξή τους στο ενιαίο σχολικό περιβάλλον με ίσες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες. Παράλληλα, εντοπίζονται και άλλοι παράγοντες που οδηγούν στη σχολική 

αποτυχία και μετέπειτα στο σχολικό και κοινωνικό εν γένει αποκλεισμό των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι σχετίζονται με το περιβάλλον που επικρατεί στις 

σχολικές μονάδες, το οποίο θεωρείται απόρροια του κοινωνικών απόψεων. Για 

παράδειγμα, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η επικράτηση στερεοτυπικών αντιλήψεων 

και προκαταλήψεων από το σύνολο των ‘‘προνομιούχων’’ μαθητών απέναντι στους  

μαθητές που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι πλέον ένα συχνό 

φαινόμενο στις σχολικές μονάδες, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε ακραίες 

καταστάσεις θυματοποίησης. Αυτού του είδους η αντιμετώπιση, συνήθως, μπορεί να 

οδηγήσει στην περιθωριοποίηση και στη δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων για 
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τους μαθητές που τη βιώνουν. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζονται ‘‘ταμπέλες’’ για 

αυτούς τους μαθητές, οι οποίες εμμένουν στο σχολικό σύστημα  και θα εμμείνουν στο 

κοινωνικό σύστημα αργότερα.   

     Οι εκπαιδευτικές ανισότητες, στους μαθητές των κατώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων, είναι πιθανόν εκτός από το σχολικό αποκλεισμό, να οδηγήσουν σε 

κοινωνική και μετέπειτα σε πολιτισμική υστέρηση. Με την έννοια της πολιτισμικής 

υστέρησης ορίζεται η απομόνωση και η αποκοπή ενός ατόμου ή ενός συνόλου από τα 

πολιτισμικά στοιχεία, που επικρατούν σε μια κοινωνία (Τσαούσης, 1989: 225). Η 

πολιτισμική υστέρηση βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση με την έννοια της κοινωνικής 

υστέρησης. Κοινωνική υστέρηση δημιουργείται, όπου εμποδίζεται η πρόσβαση 

ορισμένων ομάδων σε κοινωνικά αναγνωρισμένες αξίες, μέσα από τη δημιουργία 

κοινωνικών στρωμάτων και ιεραρχιών (Κυρίδης, 1996: 58). Τα μέλη των κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων δεν κατέχουν πάντα τα απαραίτητα κοινωνικά στοιχεία που 

συγκροτούν την πολιτισμική ταυτότητα της ισχύουσας πλειοψηφίας και η στέρηση που 

οφείλεται σε επίπεδο αγαθών διαβίωσης, εύλογα οδηγεί και σε ελλείψεις για την 

πνευματική τους καλλιέργεια. Για αυτό το λόγο, η σχολική αποτυχία των μαθητών από 

τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι εντονότερη και συχνότερη με προοπτικές 

όξυνσης της στις μελλοντικές κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες. Η πολιτισμική 

υστέρηση αποτελεί παράγοντα δημιουργίας εκπαιδευτικής ανισότητας (Κυρίδης, 1996: 

61).  

     Η απομόνωση αυτών των μαθητών από τα κυρίαρχα πολιτισμικά στοιχεία, οδηγεί 

στον σχολικό αποκλεισμό, με εμφανές αποτέλεσμα να γίνεται αναπαραγωγή της 

εκπαιδευτικής ανισότητας με την ανακύκλωση προνομίων μόνο σε μαθητές με 

προνομιούχα κοινωνική θέση και χαρακτηριστικά. Ο παραγκωνισμός και η 

περιθωριοποίηση των μαθητών από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αναπαράγει τον 

μόνιμο κοινωνικό τους αποκλεισμό. Αλλά είναι επίσης δυνατό και μάλιστα πιθανό, για 

αυτούς που θέλουν να διαιωνίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική 

υστέρηση των ατόμων από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να χρησιμοποιούν τα 

υφιστάμενα χάσματα και εμπόδια έχοντας ως στόχο την κοινωνική τους ανέλιξη και την 

κατοχύρωση μιας ζωής γεμάτη προνόμια, αναγκάζοντας τα άτομα αυτά να 

αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό ως κρίση μέσα από το φακό της 

κοινωνικής κυριαρχίας και συγκεκριμένα ως μια κρίση με ανθρωπιστική και κοινωνική 

υπόσταση, χωρίς ορατές και καταστροφικές συνέπειες για μια ολόκληρη χώρα, αλλά 

μεμονωμένα σε ομάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα. (Milstein, 2015).  
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     Για τα άτομα που προέρχονται από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και βιώνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται σε πεδίο κρίσης, έχοντας 

κάνει αντιληπτό πως το πρόβλημα δεν οφείλεται σε αυτούς αλλά στις παγιωμένες 

τακτικές του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού καθεστώτος που τους αποκλείουν. 

Η ουσία του προβλήματος δεν είναι να αντιμετωπιστεί ως αντικείμενο φιλανθρωπίας, 

αλλά να ακουστούν τα αιτήματα τους και να αναδιαμορφωθούν οι κοινωνικές δομές, 

για την ομαλή ένταξη αυτών των ατόμων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.  

 

1.3.1 Δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 

Από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945 ο σύγχρονος πολιτισμός 

διακήρυξε την πίστη του στα ανθρώπινα δικαιώματα και την εγγενή αξιοπρέπεια του 

κάθε ανθρώπου. Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται άμεσα με 

αναρίθμητες κατηγορίες και θέματα που απασχολούν την ανθρώπινη οντότητα, ενώ τα 

ίδια προκύπτουν από διάφορες συμφωνίες ανάμεσα στους ανθρώπους, είτε ηθικές, είτε 

κοινωνικές και επιχειρούν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για μια 

αξιοπρεπή ύπαρξη.  

     Αυτό που έχει σημασία να τονιστεί είναι, ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα προώθησης των δικαιωμάτων και επιπλέον η ίδια αποτελεί ανθρώπινο 

δικαίωμα για όλους, πόσο μάλλον για τα άτομα που υπάγονται σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. Η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε υπογραμμίσει το 

ρόλο της εκπαίδευσης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ όλα τα 

διεθνή κείμενα που την ακολούθησαν αναγνώρισαν την εκπαίδευση άλλοτε ως 

κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο πρέπει να προστατεύεται και άλλοτε ως δικαίωμα μέσω 

του οποίου μπορούν να προστατευτούν όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου, ατομικά, 

πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά (Λώλου, 2014: 11). Επιπρόσθετα, 

κάνοντας προηγουμένως μια αναφορά στο φαινόμενο του σχολικού και κοινωνικού 

αποκλεισμού γίνεται άμεσα αντιληπτό, πως το δικαίωμα για πρόσβαση στην 

εκπαίδευση με ίσους όρους σχετίζεται με την έννοια του σεβασμού και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας (Τσιάκαλος, 1999). 

      Σε αυτό το πνεύμα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και του σεβασμού όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικού επιπέδου 

στις 20 Νοεμβρίου 1989 ψηφίστηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς 

αναγνωρίστηκαν τα παιδιά ως τα πιο ευάλωτα θύματα των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα παιδιά από τη στιγμή που θεωρούνται πολίτες με 
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δικαιώματα και δυνατότητες, βάση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ζήτημα που παραβιάζει άμεσα τα παραπάνω (Klasen, 

2001). Η Σύμβαση έχει επικυρωθεί από 193 χώρες, ενώ η Αμερική και η Σομαλία, δεν 

την έχουν επικυρώσει ακόμη. Στην Ελλάδα, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

επικυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 με τον Ν.2101/92 και περιλαμβάνει τρεις μεγάλες 

κατηγορίες δικαιωμάτων. Η πρώτη κατηγορία είναι το δικαίωμα για προστασία, από 

κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση και ρατσισμό. Η δεύτερη 

κατηγορία αφορά τις παροχές και συγκεκριμένα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την 

υγεία, την πρόνοια και την ψυχαγωγία και η τρίτη κατηγορία αφορά το δικαίωμα 

έκφρασης γνώμης, το δικαίωμα στην πληροφόρηση κα τον ελεύθερο χρόνο. Το άρθρο 

28 και 29 αφορούν κυρίως την εκπαίδευση και συνιστούν την ενθάρρυνση, το σεβασμό, 

την εξασφάλιση πρόσβασης και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού μέσω 

της εκπαίδευσης (United Nations General Assembly, 1989). Παράλληλα, εξαιτίας των 

αλλαγών στο μαθητικό πληθυσμό του κάθε σχολείου και η αναπαραγωγή του 

φαινομένου του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού μετέπειτα, είχε ως αποτέλεσμα 

την διακήρυξη της ιδεολογίας «Εκπαίδευσης για όλους» ή «Ένα σχολείο για όλους» 

από την UNESCO (United Educational Scientific and Cultural Organization) το 1994, 

ως διακήρυξη της Salamanca. Σύμφωνα με αυτή τη διακήρυξη, κάθε παιδί ανεξαρτήτως 

σωματικής, γνωστικής, γλωσσικής, κοινωνικής ή συναισθηματικής κατάστασης, 

δικαιούται να φοιτά στη γενική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, με στόχο την 

αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων για την 

ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό σύνολο (UNESCO, 1994). Έπειτα, στην Ελλάδα στις 

προσπάθειες προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, περιλαμβάνεται ο Κύκλος 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, τον οποίο τον ορίζει ο Συνήγορος του Παιδιού, που είναι 

ένας από τους πέντε κύκλους δραστηριότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, μια 

ανεξάρτητη και κατοχυρωμένη αρχή από το Σύνταγμα (Παπαδόπουλος, 2010). Αυτός ο 

κύκλος δημιουργήθηκε με βάση το νόμο 3094/2003 και η αποστολή του είναι η 

προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών μέχρι την συμπλήρωση των 

δεκαοκτώ ετών. 

     Η πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό δικαίωμα για 

όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον για τα παιδιά και έχουν επικυρωθεί συμβάσεις, 

αλλά φαίνεται, ότι οι περισσότερες χώρες, όπως και η Ελλάδα, αδυνατούν να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά το περιεχόμενο των συμβάσεων και να αναπτύξουν 

κατάλληλες στρατηγικές, με στόχο την υλοποίηση των σκοπών τους. Η εκπαίδευση 

αποτελεί μια σημαντική διαδικασία συμμετοχής για τα παιδιά και η ίση πρόσβαση σε 
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αυτή τη διαδικασία επιτρέπει τη συμμετοχή στην κοινωνία, αντίθετα η έλλειψή της 

μπορεί να γίνει η αιτία αποκλεισμού των παιδιών, με αποτέλεσμα να κάνει υπαρκτά τα 

προβλήματα και τις συνέπειες του ίδιου του αποκλεισμού (Παπαδόπουλος, 2010). Αν η 

απώλεια του κοινωνικού δικαιώματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι το πρώτο ή 

το δεύτερο σκαλοπάτι αποκλεισμού του παιδιού, το τρίτο είναι η διάρρηξη του 

κοινωνικού δεσμού του με τους ομηλίκους του (Παπαδοπούλου, 2012). Η δημιουργία 

φαινομένων αποκλεισμού, δεν πρέπει να αγνοηθεί, αλλά πρέπει να απασχολήσει την 

κοινωνία και συγκεκριμένα το κράτος και το ίδιο το σχολείο ως θεσμό – φορέα του 

δικαιώματος στην εκπαίδευση και οι λύσεις που θα προταθούν σαφώς θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τη δύσκολη θέση των ανθρώπων που αποκλείονται, έχοντας ως 

οδηγό την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η ελληνική πολιτεία καλείται να 

επιφέρει αρκετές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, είτε δομικές είτε θεσμικές, αλλά κυρίως 

αλλαγές στο εκπαιδευτικό της σύστημα με στόχο την αποδοχή και την πνευματική 

καλλιέργεια όλων των μαθητών από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Λώλου, 2014).  

     Παράλληλα, για να οριστεί, ότι μια εκπαιδευτική πολιτική έχει ως στόχο την 

προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών για εκπαίδευση, χρειάζεται να βασίζεται σε 

τρεις αρχές. Αρχικά στην ελεύθερη πρόσβαση κάθε παιδιού στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Έπειτα, στην ισότητα, τη συμπερίληψη και την εξάλειψη προκαταλήψεων 

και τρίτον, στο δικαίωμα για ποιότητα στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές (Tomasevski, 2004). Η εκπαίδευση δηλαδή, θα πρέπει να 

προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα εκλαμβάνει ως αρχές που καθορίζουν 

κάθε παιδαγωγική πράξη, σεβόμενη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συμφωνώντας με τις 

απαιτήσεις για διαπολιτισμική συναίνεση και διάλογο και στοχεύοντας στην 

ενσυναίσθηση του ατόμου (Λώλου, 2014: 60).  

     Σύμφωνα με την UNESCO (2009, 15) προτείνεται δηλαδή ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση του δικαιώματος για 

εκπαίδευση και θα είναι καταλλήλως εφοδιασμένο και έτοιμο να διαχειριστεί την 

διαφορετικότητα μέσα από κατάλληλες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών, με εκπαιδευτικούς πλήρως ειδικευμένους 

και πρόθυμους να καλωσορίσουν τη διαφορετικότητα. Επίσης, ένα σύστημα το οποίο 

θα ενδιαφέρεται για τους γονείς των μαθητών και την κοινωνία, εμπλέκοντας τους, 

δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας, αλλά το πιο σημαντικό ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα στο οποίο μπορούν να γίνουν ευέλικτες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών 

και πρόωρη διάγνωση και αποκατάσταση χαμηλών επιδόσεων που οδηγούν στη 

σχολική αποτυχία.   
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     Άρα το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός πρέπει να προάγει το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, χωρίς εμπόδια και φραγμούς για κανένα μαθητή, όντας στη σφαίρα της 

παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην προώθηση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Με βάση αυτό το πνεύμα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα του 

αποκλεισμού, με μέριμνα και όχι με αδιαφορία.  

 

1.4 Εκφάνσεις της πολιτικής και της οικονομίας, υπεύθυνες για την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της διαιώνισης της ευαλωτότητας 

 

Η εκπαίδευση ως χάραξη και άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω του σχολείου, 

επιτελεί ένα πολυδιάστατο έργο, αυτό της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικο - 

οικονομικής ανάπτυξης. Η διεύρυνση της συμμετοχής και η κάθε αλλαγή στην 

εκπαίδευση, οφείλεται σε παράγοντες που συνδέονται με τις οικονομικές και τις 

κοινωνικές σχέσεις, τα συμφέροντα των κοινωνικών τάξεων, τις δομές και τις σχέσεις 

εξουσίας (Σιάνου – Κύργιου, 2006: 24). Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζεται 

από την οικονομία, την κοινωνική δομή, τις κοινωνικές σχέσεις και τους θεσμούς του 

κράτους. Η κοινωνική τάξη και το πολιτικό καθεστώς ασκούν ισχυρή επίδραση στις 

προτεραιότητες του εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσω του σχολείου τα άτομα 

εισάγονται σε μια αυστηρή και ελεγχόμενη διαδικασία συμμετοχής στην κοινωνική ζωή 

και στον πολιτισμό της χώρας, ενώ παράλληλα αποκτούν γνώσεις, απαραίτητες για τη 

ζωή και τη συνέχιση της μόρφωσής τους. Σε μια κοινωνία στην οποία η ισότητα 

ικανοτήτων, ευκαιριών και εισοδημάτων θεωρείται ότι είναι πρωταρχικής σημασίας, η 

παιδεία είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορεί το άτομο να επιτύχει τους σκοπούς 

του (Λιανός, 2000: 234).  

     Το σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργιών, είναι αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών 

επιλογών.  Όμως, πίσω από κάθε πολιτική επιλογή υπάρχει μια ολόκληρη ιδεολογία ή 

πρακτική που επηρεάζει τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα 

στην Ελλάδα κατέχει υψηλή θέση στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους και των 

θεσμών και η συμμετοχή των ατόμων σε αυτό θέτει το θεμέλιο της συμμετοχή στους 

δημόσιους και κοινωνικούς θεσμούς (Παπαδοπούλου, 2012). Η πολιτεία διαχειρίζεται 

εξ ολοκλήρου τον εκπαιδευτικό μηχανισμό τον οποίο νομιμοποιεί μέσα από τη 

διαχείρισή της (Κυρίδης, 1996: 50). Παράλληλα, η εκπαίδευση συνδέεται με την 

οικονομία και την εργασία, για αυτό τον λόγο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης καλείται 

να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας κάθε κράτους. Σε αυτό τον άξονα, γίνονται 
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προσπάθειες για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας και της 

δημιουργίας ενός ειδικευμένου με πολλές γνώσεις εργατικού δυναμικού. Το 

μεγαλύτερο μέρος των κανονιστικών ενεργειών τείνουν να επενδύονται και να 

δαπανούνται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης, 

αφήνοντας στο περιθώριο και αψηφώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία 

μας (Milstein, 2014). Το ζήτημα που προκύπτει, όμως είναι η παροχή ισότιμων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Συγκεκριμένα, κατά πόσο δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές 

από τις ευάλωτες – ευπαθείς ομάδες και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να 

συμμετέχουν σε μια εκπαίδευση, η οποία θα τους παρέχει τα αναγκαία εφόδια με 

ισοτιμία για την προσωπική τους ανέλιξη και κατά πόσο, μεταγενέστερα, η εκάστοτε 

κοινωνία θα τους απορροφήσει στο εργατικό της δυναμικό και θα τους αναδείξει.  

     Οι αξίες που πρεσβεύει η ελληνική εκπαίδευση και το περιεχόμενο των μαθημάτων 

ταυτίζεται περισσότερο με τις συνήθειες της αστικής τάξης, αφήνοντας στο περιθώριο 

τους μαθητές που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Οι μαθητές με 

μη ευνοϊκή κοινωνική προέλευση αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην 

εκπαίδευσή τους είτε υλικά, λόγω έλλειψης οικονομικού κεφαλαίου της οικογένειας, 

είτε πνευματικά λόγω της συνεχούς αναπαραγωγής αξιών, οι οποίες απευθύνονται 

κυρίως σε μαθητικό πληθυσμό, προερχόμενος από ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Ο 

εκπαιδευτικός θεσμός είναι έτσι οργανωμένος και στοχοθετημένος, ώστε να 

αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα και να αναδεικνύει τις ανώτερες κοινωνικές 

τάξεις. Στην πραγματικότητα, η σχολική κοινότητα μέσα από έναν ισχυρό μηχανισμό 

εντάσσει ή αποκλείει το άτομο πρώτα στο σχολείο και έπειτα στην κοινωνία, για αυτό 

το λόγο το σχολείο αποτελεί ισχυρό κοινωνικό δεσμό που ταυτόχρονα ανοίγει δυο 

κατευθύνσεις, αυτή της ενσωμάτωσης που αποτελεί ένα δύσβατο μονοπάτι κυρίως για 

τα άτομα από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η δεύτερη, αυτής της 

περιθωριοποίησης. Αυτό δηλαδή γίνεται αντιληπτό, διότι στην ενσωμάτωση ο τελικός 

στόχος είναι πάντα η συμμετοχή στους επιμέρους θεσμούς, η απόκλιση εκφράζεται 

μέσα από την απουσία αυτής της συμμετοχής ως αποτέλεσμα (Παπαδοπούλου, 2012: 

119). Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί τη βασική παθολογία του 

εκπαιδευτικού μηχανισμού. Ως παθολογία δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος 

ορίζεται η περιθωριοποίηση του ατόμου από το κοινωνικό σύνολο κα η απόρριψή του 

προκαλώντας προβλήματα τα οποία ανάγονται σε αίτια θέσεων, αντιλήψεων, που 

ορίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι οι θεσμοί, οι προδιαγραφές και 

λειτουργίες του σχολείου (Κοσσυβάκη, 1999: 171). Οι ευνοημένοι μαθητές μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους δίνονται απλόχερα, είτε λόγω του 
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πολιτισμικού τους κεφαλαίου είτε λόγω της καλής οικονομικής τους κατάστασης. Με 

τον τρόπο, της επιλεκτικής συλλογιστικής του εκπαιδευτικού θεσμού, προωθούνται οι 

προνομιούχοι μαθητές και αποκλείονται οι μη προνομιούχοι.  

      Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν καλλιεργεί την ισότητα και την αποτελεσματικότητα 

για όλο το μαθητικό πληθυσμό, αλλά ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κυρίαρχης τάξης 

και σε αυτά που επιτάσσει η πολιτική και η σύγχρονη οικονομική κατάσταση. Ο 

σχολικός θεσμός, αποδεχόμενος την κυρίαρχη ιδεολογία και κουλτούρα, τη νομιμοποιεί 

και παράλληλα αφήνει στο περιθώριο τα στοιχεία μιας άλλης κουλτούρας, με σκοπό να 

μη διαταράξει τον μηχανισμό προώθησης της κυρίαρχης, προικισμένης τάξης σε 

ανώτερες θέσεις εκπαίδευσης. Η ελλιπής αναγνώριση των διαφορετικών γνωρισμάτων 

και πολιτισμικών κεφαλαίων των μαθητών από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

βιώνεται ως μη παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης και αξιοποίησης 

των ικανοτήτων και των γνώσεών τους. Η μη αναγνώριση της «διαφορετικότητας» των 

μαθητών περιγράφεται ως διαδικασία θεσμικού στιγματισμού (Pentini, 2005: 10). Με 

την έννοια του θεσμικού στιγματισμού περιγράφονται φαινόμενα στιγματισμού και 

ρατσισμού τα οποία δεν προέρχονται από τις προσωπικές αντιλήψεις των υποκειμένων, 

αλλά είναι αποτέλεσμα κοινωνικών διαδικασιών. Ακόμα και η παροχή ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών αναπαρίστανται ως ευκαιρίες για τα μέλη προνομιούχων 

κοινωνικά ομάδων, ενώ η επιτυχία ή αποτυχία ενός μαθητή εξαρτάται από το βαθμό 

στον οποίο το πολιτιστικό του κεφάλαιο ανταποκρίνεται στα δεδομένα της κυρίαρχης 

ιδεολογίας του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος.  

     Στην ελληνική πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικές πολιτικές για την προώθηση της 

εκπαίδευσης των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα, χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα με ίσως περιορισμένα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, υπό αυτή τη μορφή και υπό 

το πρίσμα του πολιτικού ελέγχου δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες που προκύπτουν. Αυτή η διαπίστωση μπορεί παράλληλα να διαπιστωθεί και 

από τον παρακάτω πίνακα της Ευρωπαϊκής έκθεσης για την κοινωνική δικαιοσύνη που 

διεξήχθη το 2016. 
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Πίνακας 3. Equitable Education, EU Social Justice Index 2016.  

Daniel Schraad – Tischler & Christof Schiller (2016). Social Justice in the EU. Index 

Report 2016. BertelsmannStiftung. 

      

     Θεωρείται άκρως σημαντική η απαλλαγή από την ομοιομορφία και το 

συγκεντρωτισμό. Το κράτος πρέπει να προβλέπει μέτρα που θα εξασφαλίσουν την 

ισότητα των ευκαιριών και των ικανοτήτων όλου του μαθητικού πληθυσμού, ενώ 

παράλληλα, θεωρείται κρίσιμη και απαραίτητη η επίβλεψη της εφαρμογής αυτών των 

μέτρων και η αναθεώρησή τους. Επίσης, κρίνεται σημαντική η απαλλαγή από την 

αναπαραγωγή αναπαλαιωμένων και κορεσμένων ιδεών που αφορούν την εκπαίδευση, 

έχοντας έτσι ως στόχο την πιθανότητα βελτίωσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών ως 

προς το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Η σχολική μονάδα, πρέπει, να αποκτήσει 

σχετική αυτονομία και να είναι υπεύθυνη για την καλλιέργεια όλου του μαθητικού 
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πληθυσμού, να αγωνίζεται για την εξάλειψη εκπαιδευτικών ανισοτήτων και όχι να τις 

διαιωνίζει, όπως επιβάλλεται μέσα από την ισχύουσα πολιτική και οικονομική 

κατάσταση. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται επιθυμητός ο σχεδιασμός ενός 

προγράμματος σπουδών, που να προσιδιάζει στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

μέσω αυτού να προωθείται η μετάδοση των γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που 

θα διευκολύνουν τα άτομα στη μαθησιακή τους διαδικασία και στην κοινωνική τους 

ένταξη (Κυρίτσης, 2016: 99).  

     Είναι φανερό ότι ένα τέτοιου είδους σύστημα εκπαίδευσης θα είναι εξαιρετικά 

διαφορετικό από την ισχύουσα κατάσταση και ίσως δαπανηρό, όμως αν η παιδεία 

πρόκειται να βοηθήσει στη δημιουργία συνθηκών ισότητας ευκαιριών η κοινωνία και 

κατά επέκταση το κράτος πρέπει να δεχθεί να καταβάλει το κόστος (Λιανός, 2000: 

237). Η εκπαίδευση δεν πρέπει να θυσιάζει την υπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στο όνομα της οικονομικής αποδοτικότητας (Lawton, 1977). Χρειάζεται λοιπόν η 

εκπαίδευση να έχει ανθρωπιστικό προσανατολισμό, η οποία οφείλει να διαμορφώνει 

συνειδήσεις στοχεύοντας στην κατανόηση της ετερότητας, της υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων όλων των ατόμων, κοινωνικά ευάλωτων και μη (Κυρίτσης, 2016). 

Επιπλέον, το πολιτικό σύστημα πρέπει με τη σειρά του να αναθεωρήσει την ισχύουσα 

αναπαραγωγική τάση, η οποία ευνοεί μόνο τους προικισμένους μαθητές και με τη σειρά 

του να εντάξει στα πλαίσια του στοιχεία και αξίες, οι οποίες θα δώσουν το έναυσμα και 

το κίνητρο για εξελικτική τάση όλων των μαθητών, δίχως κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, 

πολιτικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς. 

 

1.5 Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ως βάση για την προαγωγή στοιχείων 

που συμβάλλουν στη μείωση εκπαιδευτικών ανισοτήτων και σχολικού 

αποκλεισμού 

 

Στη σύγχρονη κοινωνία και με βάση τα παραπάνω δεδομένα γίνεται αντιληπτό το 

αίτημα για εκσυγχρονισμό, αναμόρφωση και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, προκειμένου να αμβλυνθεί η αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας και 

να επιτευχθεί ο σεβασμός της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Πλέον ο προσανατολισμός 

της εκπαίδευσης εμπεριέχει την ευκαιρία «ανοίγματος» της μάθησης σε μια σειρά 

θεμάτων προς ανάλυση, όπως αυτά της προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 

εξάλειψης της κοινωνικής ανισότητας, τα οποία συνθέτουν μια κοινή για όλους τους 

μαθητές πραγματικότητα κοινωνικοποίησης και παραπέμπει στην ανάγκη έμπρακτης 

συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης (Pentini, 2005: 19). Αυτό σημαίνει, πως το 

ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να οργανωθεί ως ένας χώρος στον οποίον 
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αξιοποιούνται τα κοινά βιώματα και να στοχεύει στην καλλιέργεια της συνεργασίας και 

του πολιτισμικού – κοινωνικού κεφαλαίου του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ένα σχολείο, 

λοιπόν, το οποίο θα στοχεύει στην αναγνώριση των αρχών του δικαιώματος στη 

διαφορά και την αποδοχή της ετερότητας (Νικολάου, 2009). Για αυτό το λόγο η 

εκπαίδευση χρειάζεται να οργανωθεί ως χώρος κριτικής γνώσης, μιας λογικής 

αναστοχαστικού χαρακτήρα για τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και την εξάλειψη 

φαινομένων αποκλεισμού (Pentini, 2005). Η αδυναμία του σχολείου να βοηθήσει όλους 

τους μαθητές παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των μαθητών που 

χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα, να το εγκαταλείψουν. Αυτή η αδυναμία οδήγησε 

στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί 

μια προσπάθεια υπέρβασης των εμποδίων και προώθησης όλων των μαθητών στο 

σχολείο και στην κοινωνία ευρύτερα.  

     Ο κάθε άνθρωπος ανήκει σε πολλαπλές συλλογικότητες και από κοινωνικής πλευράς 

είναι «πολυταυτοτικό υποκείμενο» με διαφοροποιήσεις σε εθνικό, εθνοτικό, 

θρησκευτικό, γλωσσικό επίπεδο (Γκότοβος, 2002: 10). Η περιχαράκωση, όμως και ο 

στιγματισμός των ατόμων με διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα τους 

στερεί την ελευθερία να αλληλεπιδράσουν θετικά με το κοινωνικό γίγνεσθαι, να 

εκπαιδευτούν, να ενταχθούν και να ενσωματωθούν σε μια κοινωνία η οποία θα 

αναδείξει και θα εκμεταλλευτεί ορθά τα προτερήματά και τις αξίες τους. Το κάθε μέλος 

της κοινωνίας και συγκεκριμένα ο κάθε μαθητής που προέρχεται από τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, χρειάζεται να αποκτήσει το αίσθημα της συμμετοχής, της 

πρόσβασης με την έννοια της ισότητας των ευκαιριών και της αξιοκρατίας, αλλά και το 

αίσθημα της ευθύνης με την έννοια της συνείδησης των υποχρεώσεων που έχει μέσα σε 

αυτή τη συλλογικότητα που λέγεται κοινωνία (Γκότοβος, 2002: 129).  

     Αναλύοντας τις παραπάνω αρχές γίνεται αντιληπτό ότι κοινός παρονομαστής τους 

είναι η αποδοχή της ετερότητας και η ανάγκη διαχείρισής της σε επίπεδο, κοινωνικό, 

πολιτικό και εκπαιδευτικό. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεκίνησε ως σύγχρονη 

παιδαγωγική πρακτική με σκοπό την προαγωγή ίσων ευκαιριών για όλους τους 

μαθητές. Αρκετοί μελετητές προσπάθησαν να την οριοθετήσουν και να δώσουν έναν 

εννοιολογικό ορισμό, διότι η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει αρκετές 

εκδοχές ανάλογα με τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται η κάθε εκπαιδευτική κοινότητα 

ξεχωριστά. Αξιοπρόσεχτη προσέγγιση του όρου έγινε από τους Grand, Sleeter & 

Anderson, οι οποίοι ορίζουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση «ως την εκπαίδευση που 

αναμορφώνει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα, ώστε το τελευταίο να αντανακλά τις 

συνεισφορές και τις προσδοκίες των μελών κάθε ομάδας» (Νικολάου, 2009: 221). Για 
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τον Reich (2002), η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη 

εκπαίδευση, αλλά διάσταση της γενικής παιδείας που προσφέρει το σχολείο. Αυτό που 

πρέπει, λοιπόν να γίνει κατανοητό είναι το εξής· Η διαπολιτισμικότητα αφορά 

συνολικά το εκπαιδευτικό οικοδόμημα και δεν διαμορφώνεται κατά περίσταση 

(Νικολάου, 2009: 230). 

     Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικές είναι και οι αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οι 

οποίες διατυπώθηκαν από τον Helmut Essinger (1988). Οι αρχές αυτές είναι οι εξής· 

Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, εκπαίδευση για αλληλεγγύη, εκπαίδευση για 

διαπολιτισμικό σεβασμό και εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης. 

Αυτές οι αρχές συνδυαστικά με την προαγωγή ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση σε 

όλους τους μαθητές και της αποδοχής τους διαφορετικού αποτελούν ένα σημαντικό 

βήμα για την κοινωνική ένταξη των μαθητών και την αλληλοαποδοχή τους, με στόχο 

την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης (Νικόδημος, 

1997). Τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρέπει να απευθύνονται σε όλους 

τους μαθητές με στόχο να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, 

στάσεις και ικανότητες, που όλοι οι πολίτες χρειάζονται σε μια όλο και 

αλληλοεξαρτώμενη παγκόσμια οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική 

πραγματικότητα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια πρόκληση, γιατί 

προσφέρει ένα πλαίσιο δράσης για την προώθηση των βασικών αξιών της δημοκρατίας 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς τα οποία οι νέες πλουραλιστικές 

δημοκρατικές κοινωνίες δεν μπορούν να οικοδομηθούν και να λειτουργήσουν. Για αυτό 

το λόγο, η διαπολιτισμική αγωγή έχει ως στόχους τη συνάντηση των ατόμων με 

διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό υπόβαθρο, στη βάση της ισοτιμίας και 

της αμοιβαιότητας, ενώ παράλληλα τον παραμερισμό των εμποδίων που συμβάλλουν 

σε αυτή (Νικολάου, 2009: 252). 

     Στην Ελλάδα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ταυτιστεί μόνο με μια όψη της 

ευαλωτότητας και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει βήματα για την 

κατοχύρωση εκπαιδευτικών θεμάτων των ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και 

διαφορετική προέλευση, καταγωγή. Παράλληλα, θεωρείται εύλογο να αναφερθεί και το 

εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η 

διαβούλευση του τον Ιανουάριο του 2015 από το υπουργείο Δικαιοσύνης και στοχεύει 

στη δημιουργία αρκετών σχεδίων δράσης για την εκπαίδευση όλων των μαθητών και 

κυρίως των μαθητών από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πριν όμως γίνει 

εκτενέστερη αναφορά στα σχέδια δράσης, θεωρείται σημαντικό να καταγραφούν λίγα 

σημαντικά νομοθετικά στοιχεία για την διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα. 
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     Με τον Ν. 2413/1996 σχετικά με την «Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση» θεσμοθετήθηκε η διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό 

την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες, με την εφαρμογή προγραμμάτων των 

αντίστοιχων δημόσιων σχολείων προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες - ανάγκες των 

μαθητών. Στο ανωτέρω πλαίσιο λειτουργούν διαπολιτισμικά σχολεία τα οποία 

αποτελούν αυτοτελείς σχολικές μονάδες. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ν. 2910/2001 

(άρθρο 40 (1)), όλα τα αλλοδαπά παιδιά που κατοικούν στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως ακριβώς και οι συνομήλικοί τους γηγενείς και 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχολικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 

οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα, με το άρθρο 40 (3) του 

εν λόγω νόμου έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο δημόσιο σχολείο ακόμη και αν 

διαθέτουν ελλιπή δικαιολογητικά στις περιπτώσεις που είναι τέκνα: Όσων 

προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες και όσων τελούν υπό την 

προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, όσων προέρχονται 

από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, όσων έχουν υποβάλει αίτηση 

για τη χορήγηση ασύλου, και αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα ακόμα και αν δεν 

έχει ρυθμιστεί η νόμιμη παραμονή τους σε αυτή. 

     Παράλληλα, η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, εντάχθηκε στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά την έκδοση του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου. Ο σκοπός της δημιουργίας και η φιλοσοφία που διέπει τη δημιουργία 

του εθνικού σχεδίου δράσης είναι ο εξής· «Για να δημιουργήσουμε, τον κατάλληλο 

κόσμο χρειαζόμαστε μια Πολιτεία: που να κατοχυρώνει τα Δικαιώματα των Παιδιών και 

ευρύτερα τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που να παρέχει την απαιτούμενη Παιδεία, για τη 

διάπλαση και ανάδειξη υπεύθυνων και ελεύθερων πολιτών, για την πνευματική, ηθική και 

κοινωνική ολοκλήρωση του ανθρώπου, Παιδεία που στον πυρήνα της να βρίσκεται η 

διαπαιδαγώγηση τους για σεβασμό στους νόμους και την καλλιέργεια ηθικής συνείδησης» 

(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, 2014). Όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης, έχουν αποτυπωθεί δράσεις, οι οποίες είτε υλοποιούνται είτε αναμένουν 

έγκριση για την έναρξή τους. Σε πρώτη φάση, αναλύεται μια σειρά από δράσεις που 

αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους μαθητές Ρομά, τους μουσουλμάνους 

μαθητές και τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Για κάθε δράση αποτυπώνεται ο σκοπός, 
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το αντικείμενο με το οποίο πραγματεύεται, ο υπεύθυνος φορέας, οι οικονομικοί δείκτες 

υλοποίησης και η κατάσταση της, αν δηλαδή βρίσκεται σε εξέλιξη ή όχι. Ενδεικτικά θα 

αναφερθούν κάποιες δράσεις. 

   Οι παρακάτω δράσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες αυτές που αφορούν τους 

μειονοτικούς μαθητές και κυρίως αυτούς με διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και 

καταγωγή και στη συνέχεια αναφέρονται δράσεις για τους μαθητές ειδικής αγωγής. 

Αρχικά μια δράση που αναλύεται είναι οι «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας». Η 

Πράξη έχει ως σκοπό την υποστήριξη του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό 

δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη 

ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (2014), ο θεσμός εισήχθη με το άρθρο 26 του Ν. 3879/2010 και έχει 

στόχο την προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα (ειδικά στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς 

και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.  Η πιλοτική εφαρμογή των ΖΕΠ με τη συμμετοχή 

18 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, οι οποίες ακολουθούν 

διαφορετικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα και λειτουργούν υποχρεωτικά σε ολοήμερη βάση. 

Στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος εφαρμόζεται συνεκπαίδευση, προστίθενται 

περισσότερες ώρες Γλώσσας και Μαθηματικών, ενώ υποστηρίζεται για την υλοποίηση 

καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων από 28 ειδικούς επιστήμονες, επιστημονικούς 

συνεργάτες και σχολικούς ψυχολόγους. Ακόμη, πραγματοποιούνται προγράμματα 

πρόληψης και κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής τα οποία υλοποιούνται μέσω των 

Σχεδίων Δράσης. Τα Σχέδια Δράσης αποτελούν οργανικό μέρος του προγράμματος των 

πιλοτικών ΖΕΠ, ενώ το περιεχόμενό τους δύναται να είναι ποικίλο και να σχετίζεται 

κατά περίπτωση με θέματα όπως το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, τους 

τομείς πολιτισμού και τέχνης, την τεχνολογία, τους χώρους εργασίας και παραγωγής, 

και τα δρώμενα και παρεμβάσεις στο κοινωνικό γίγνεσθαι . Στο πλαίσιο των Σχεδίων 

Δράσης πραγματοποιούνται συνεργασίες και συντονίζονται με τοπικούς φορείς: Δήμος, 

σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ΚΕΘΕΑ, μουσεία, θέατρα και Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2014). Αρμόδιοι για την υλοποίηση και τον 

έλεγχο της συγκεκριμένης δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Δράσεων (ΕΥΕ - ΕΔ) και Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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     Μια αξιοσημείωτη δράση η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή είναι το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

- Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία». Σκοπός της 

δράσης σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2014), είναι η μείωση και η αποτροπή της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου και η προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής 

ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα προβλέπονται 

παρεμβάσεις στα δημοτικά σχολεία με ειδική έμφαση στην ένταξη μαθητών από 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), ιδίως αλλοδαπών, μεταναστών και παιδιών από 

μειονοτικές ομάδες.  

     Το αντικείμενο της δράσης όμως, δεν είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων και 

επιμορφώσεων του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού στα σχολεία που αποσκοπούν 

στην καλύτερη γνωριμία με τις ανάγκες των μαθητών από τις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, αλλά ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων 

εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών, 

καθώς και μαθητών από μειονοτικές ομάδες (Ρομά, μουσουλμανόπαιδες), με 

εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών 

μαθητών στο ελληνικό σχολείο με κύριο αντικείμενο τη διδασκαλία / εκμάθηση της 

ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα 

αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Ο φορέας υλοποίησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ) και η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. Το έργο "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων (ΕΚΟ) " στα δημοτικά σχολεία εντάχθηκε στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 2014-2020 

και  συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ. Το Νοέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκαν 

οι διαδικασίες για τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την 

υποστήριξη των Δομών Υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων (ΔΥΕΠ) τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο πράξης «Ένταξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, 

σχολικό έτος 2016 – 2017», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). 

     Παράλληλα στο σχέδιο δράσης, αναλύονται και άλλες δράσεις που αφορούν την 

εκπαίδευση των μαθητών Ρομά και των μουσουλμανοπαίδων καθώς και δράσεις που 

αφορούν την πρόσβαση και την διευκόλυνση της μάθησης των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες. Ενδεικτικά, αναφέρονται  μερικοί τίτλοι από αυτές· «Εκπαίδευση αλλοδαπών 
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και παλιννοστούντων μαθητών». Οι δράσεις περιλαμβάνουν: Την υποστήριξη της 

λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.), την ενίσχυση της ελληνομάθειας, την 

καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου καθώς και την 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παράλληλα 

ενισχύεται η μητρική γλώσσα των μαθητών, υλοποιούνται προγράμματα ψυχολογικής 

υποστήριξης, γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης σχολείου και κοινότητας και υπάρχει 

μέριμνα δικτύωσης των σχολείων (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2014).  Οι δράσεις αυτές βρίσκονται υπό 

υλοποίηση και υπεύθυνοι φορείς είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  και το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων. Παράλληλα, υλοποιούνται οι δράσεις με τίτλο· «Εκπαίδευση των παιδιών 

Ρομά» και «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη» 

Αρμόδια για αυτές τις πολυετείς δράσεις είναι τα Πανεπιστήμια της χώρας 

(Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Πάτρας για την πρώτη δράση, ενώ το  

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για 

τη δεύτερη δράση). Οι συγκεκριμένες δράσεις βρίσκονται χρόνια υπό υλοποίηση. 

      Όσον αφορά την ειδική αγωγή κάποιες δράσεις, ενδεικτικά, είναι οι εξής· 

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για 

μαθητές με αναπηρίες». «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και 

συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες - μετατροπή του ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης». «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για 

όλους τους μαθητές με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4 - 25 

ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία».  

     Τέλος, το σχέδιο δράσης της εκπαίδευσης των παιδιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

και της Γενική Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρουσιάζει 

και δράσεις που αφορούν την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών δημιουργώντας 

δράσεις, όπως ο «Θεσμός Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» και «Συμβουλευτικοί 

Σταθμοί Νέων». 

     Γίνεται άμεσα αντιληπτό πως υπάρχουν αρκετές δράσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε 

εφαρμογή αλλά όχι για όλα τα σχολεία της χώρας και επίσης διαφαίνεται πως 

εμπλέκονται πολλοί φορείς, ως αρμόδιοι για την υλοποίηση τους με αρκετό έλεγχο και 
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σημεία συγκεντροτηκότητας από το Υπουργείο Παιδείας. Το ζητούμενο όμως είναι η 

σωστή υλοποίηση αυτών των δράσεων μέσα στις σχολικές μονάδες και η επιθυμία όλου 

του εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση τους, πόσο μάλλον του ίδιου του 

διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας, ο οποίος πρέπει να επιδοκιμάζει τέτοιου είδους 

δράσεις και να ωθεί την πλειοψηφία της σχολικής μονάδας, μαθητών και 

εκπαιδευτικών προς την στήριξή και την εφαρμογή τους.  

     Συμπερασματικά, το ζητούμενο είναι, ότι όλοι οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν 

σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες  και 

να καλλιεργήσουν αξίες όπως αυτής της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της 

συνεργασίας και της ισότητας. Το σχολείο οφείλει και πρέπει να δεχθεί το μαθητή 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να του δώσει την ευκαιρία να αναπτύξει τις 

δυνατότητές του και την προσωπικότητά του με βάση τις κοινωνικο – πολιτισμικές 

προϋποθέσεις και το δικό του μορφωτικό κεφάλαιο (Δαμανάκης, 2004: 104). 

Παράλληλα το σχολείο πρέπει να παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους τους 

μαθητές να ανακαλύψουν στοιχεία της προσωπικής τους ταυτότητας και να 

κατανοήσουν πως οι ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν τη ζωή τους. Επίσης, 

μέσα από το σχολείο και τις εκπαιδευτικές του πρακτικές να ξεπεραστούν τα βιώματα 

διάκρισης και διαχωρισμού, ώστε το ίδιο να αποδομήσει την εικόνα του «ξένου», του 

«φτωχού», του «κακού μαθητή» και του «ανάπηρου». Η κοινωνία χρειάζεται ένα 

σχολείο που αποσκοπεί στην εκτίμηση, τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μαθητών, ώστε 

να αξιοποιεί παραγωγικά ορισμένες παραδοχές – βάσεις για το έργο του, δηλαδή, την 

αναγνώριση της ετερότητας, την κοινωνική συνοχή, την ισότητα και τη δικαιοσύνη 

(Νικολάου, 2009: 240). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2. Αρχές της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης ως βάση για 

την προώθηση ενός δίκαιου σχολείου 

 

Ενώ τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα θεμελιώθηκαν πάνω στις αρχές της ελευθερίας, 

της οικονομικής ανάπτυξης, της τυπικής ισότητας και της ελεύθερης πρόσβασης όλων 

των πολιτών στα δημόσια αγαθά, παρέμειναν και παραμένουν δυστυχώς σε 

εκκρεμότητα και σε αναζήτηση τρόπων υλοποίησής τους. Ενόσω η ανισότητα, η αδικία 

και ο αποκλεισμός είναι ζητήματα που γεννιούνται και διαιωνίζονται στον κοινωνικό 

χώρο και παράλληλα εντοπίζονται και αναπαράγονται στο σχολικό χώρο, η προώθηση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών πρέπει να προαχθούν σε ολόκληρη 

την κοινωνική σφαίρα της ζωής του ανθρώπου. Όμως για να προαχθούν οι έννοιες της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και οι ίσες ευκαιρίες χρειάζεται να αναδειχθεί η έννοια της 

αναγνώρισης της διαφορετικότητας και της διαμόρφωσης ενός κοινού πλουραλιστικού 

κανόνα αξιών. Μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να συγκροτείται υιοθετώντας στοιχεία 

από τρεις άξονες που συγκροτούν την αναγνώριση και αυτές είναι της αγάπης και της 

φροντίδας, του δικαίου αλλά και της αλληλεγγύης (Pentini, 2005). Ενώ η ίδια δεν 

πρέπει να λησμονεί πως ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης μιας χώρας είναι η 

εκπαίδευση του πληθυσμού της (Λιανός, 2000).  

 

2.1 Αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης 

 

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, ορίζεται δύσκολα λόγω των πολλαπλών πτυχών 

της και της πολυπλοκότητάς της. Επίσης ο όρος της κοινωνικής δικαιοσύνης 

χαρακτηρίζεται ως ένα δύσκολο εγχείρημα, ανάλογα με την μορφή που θα πάρει και 

τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί (Hill & Cole, 2001: 67). Η εννοιολογική κατασκευή 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, όμως, εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα ελαστική και η 

χρήση της να συνδυάζεται εύκολα σε κάθε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό ή 

εκπαιδευτικό πρόβλημα.  

     Σύμφωνα με το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge (2011), η δικαιοσύνη ορίζεται ως 

το να λαμβάνει ο καθένας ο,τι του δικαιούται. Παράλληλα γίνεται ένας διαχωρισμός σε 

τυπική και ουσιαστική δικαιοσύνη. Η τυπική δικαιοσύνη είναι η αμερόληπτη και 

συνεπής εφαρμογή αρχών, είτε οι ίδιες οι αρχές είναι δίκαιες είτε όχι, ενώ αυτό που έχει 

σημασία στην παρούσα εργασία είναι η ουσιαστική δικαιοσύνη, η οποία σχετίζεται 



41 

 

στενά, σύμφωνα με το λεξικό, με τα δικαιώματα, δηλαδή με ο,τι τα άτομα 

νομιμοποιούνται να απαιτήσουν το ένα από το άλλο ή με ο,τι νομιμοποιούνται να 

απαιτήσουν από την κυβέρνησή τους, για παράδειγμα, όσον αφορά στην προστασία της 

ελευθερίας ή στην προαγωγή της ισότητας. Η θεωρητική επεξεργασία της έννοιας της 

δικαιοσύνης πηγάζει από την αρχαιότητα και εξακολουθεί έως σήμερα να βρίσκεται 

στο επίκεντρο αρκετών κοινωνιολόγων, φιλοσόφων, νομικών, παιδαγωγών, πολιτικών 

επιστημόνων αλλά και εκπροσώπων της πολιτικής (Κυρίτσης, 2016: 35).  

     Σε αυτό το σημείο, θεωρείται αξιόλογο να γίνει αναφορά μόνο σε ορισμούς που 

διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του 20
ου 

και 21
ου

 αιώνα. Αρχικά, ένας ορισμός ο 

οποίος θεωρείται άξιος λόγου είναι ο ορισμός του J. Rawls για την δικαιοσύνη. Στο 

έργο του A theory of Justice (1971), παρουσιάζει μια δική του εκδοχή της ιδεατής 

κοινωνίας προσφέροντας μια εναλλακτική θεωρία δικαιοσύνης που να κατοχυρώνει την 

κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, κάνει λόγο για μια κοινωνία, όπου οι άνθρωποι με 

διαφορετικές αντιλήψεις, συμφέροντα και σκοπούς μπορούν να συνυπάρξουν, να 

συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να απολαύσουν ατομικά και κοινωνικά αγαθά 

και για να γίνει αυτό χρειάζεται τήρηση κανόνων που στηρίζονται στη συναίνεση 

(Κυρίτσης, 2016: 53). Το πλαίσιο που προτείνει ο J. Rawls, περιλαμβάνει δυο αξιώματα 

στηριζόμενοι στην ανάλυση προς το πνεύμα της διαφορετικότητας και της 

ποικιλομορφίας· Αρχικά, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί επομένως, η δικαιοσύνη 

απαιτεί την αντιμετώπιση των ανθρώπων ως ξεχωριστά όντα και δεύτερον για την 

εξάλειψη των ανισοτήτων πρέπει να παρέχεται κυρίως στα ευάλωτα και 

περιθωριοποιημένα μέλη της κοινωνίας. Επομένως, έχοντας ως αφετηρία τη θεωρία του 

Rawls, γίνεται αντιληπτό πως η αναγνώριση της διαφορετικότητας αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την ανατροπή εκπαιδευτικών ανισοτήτων, για αυτό το λόγο μόνο η 

αναγνώριση της ανισότητας δεν είναι αρκετή για να απαλειφθούν οι ανισότητες. Έτσι η 

κοινωνική δικαιοσύνη χρειάζεται να τεθεί ως καθοδηγητική αρχή της κοινωνίας (Clark, 

2006). 

     Όμως, σε αυτό το σημείο θεωρείται εύλογη μια διευκρίνιση των όρων κοινωνική 

δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες, κάτω από το πρίσμα της συμβολής της θεωρίας του J. 

Rawls για την κοινωνική δικαιοσύνη. Αρχικά, η κοινωνική δικαιοσύνη και οι ίσες 

ευκαιρίες είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Η ισότητα των ευκαιριών θεωρείται βασική 

αξία για την εκπαίδευση κατά τον φιλελευθερισμό και ορίζεται ως η κοινή αφετηρία 

όλων των ανθρώπων (όλοι οι άνθρωποι ξεκινούν από το ίδιο σημείο). O John Rawls 

βλέποντας τα προβλήματα που παρουσιάζει ο κλασσικός φιλελευθερισμός, προσπάθησε 

με τη θεωρία του να εμπλουτίσει και να αναζωογονήσει αυτό το ρεύμα φέρνοντας στο 
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προσκήνιο την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και του δίκαιου κράτους. Με αυτό 

τον τρόπο έδωσε ισχύ στην έννοια του εξισωτισμού. Πιο συγκεκριμένα, δεν αρκεί μόνο 

η ισότητα των ευκαιριών, αλλά όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βοηθήσουν αυτούς που 

είναι λιγότερο ικανοί. Η έννοια δίκαιο κράτος που χρησιμοποιεί ο J. Rawls 

χαρακτηρίζεται ως αυτό που ονομάζεται παραδοσιακά στον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό 

σοσιαλισμός. Πίσω από αυτές τις δύο έννοιες, δηλαδή της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

των ίσων ευκαιριών κρύβονται δύο διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά μοντέλα, ένα 

κλασσικά φιλελεύθερο και ένα εξισωτικό ή σοσιαλιστικό. Το μεγάλο πλεονέκτημα της 

θεωρίας του J. Rawls είναι ότι προσπάθησε να αξιοποιήσει και τα δύο αυτά συστήματα 

και για αυτό το λόγο μπορεί να γίνει αναφορά σε έναν εξισωτικό φιλελευθερισμό. 

     Επιπρόσθετα στη βάση της ισότιμης συμμετοχής και στη δίκαιη μορφή 

αναγνώρισης, ο Nielsen  (οπ. αναφ. στο Κυρίτσης, 2016), θεωρεί την ισότητα ως το πιο 

θεμελιώδες ιδανικό και αναφέρεται στους δυο σημαντικούς άξονες της δικής του 

άποψης περί δικαιοσύνης, από τους οποίους ο πρώτος σχετίζεται με την κοινωνική 

απόχρωση της δικαιοσύνης και είναι η παροχή ίσων βασικών ελευθεριών και ευκαιριών 

σε τομείς που θα προωθήσουν την ίση ηθική αυτονομία και τον αυτοσεβασμό του κάθε 

ατόμου, για αυτό το λόγο χρειάζεται να εδραιωθεί μια κοινωνική βάση για την 

προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας και όχι μόνο μιας νομικής και τυπικής.  

     Παράλληλα, σύμφωνα με τον Pogge (οπ. αναφ. στο Κυρίτσης, 2016), η κοινωνική 

δικαιοσύνη είναι ζήτημα δικαιώματος και όχι φιλανθρωπίας, δηλαδή πρέπει η 

πλειοψηφία των ανθρώπων να σταματήσει να εθελοτυφλεί και να προαχθούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα της δημοκρατικής αντίληψης και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, διότι οι υφιστάμενες θεσμικές δομές εισάγουν διακρίσεις εις βάρος της 

μειονότητας. Επομένως, θεωρείται ως ηθική ευθύνη κάθε πολίτη να διασφαλίσει με τις 

πράξεις του τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτρέψει την έκπτωσή τους. Η 

διαμόρφωση της σφαίρας του δικαίου και η ανάδειξη του ατόμου ως φορέα 

δικαιωμάτων συνιστούν μια τομή στην ηθική οργάνωση της αστικής κοινωνίας και η 

ατομική εμπειρία αυτής της μορφής αναγνώρισης δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να 

συγκροτήσει μια θετική αυτοεικόνα, επειδή του δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχει ως 

πρόσωπο με ίσους όρους σε συλλογικές διαδικασίες διαμόρφωσης των κοινωνικών 

σχέσεων (Pentini, 2005: 13).  

     Ακόμη μια αξιόλογη τοποθέτηση περί κοινωνικής δικαιοσύνης διατυπώθηκε από τον 

Sen (οπ. αναφ. στο Κυρίτσης, 2016), σύμφωνα με την οποία η δικαιοσύνη εμφανίζεται 

ως μια σχετική έννοια, που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή χωρίς την κατανόηση των 

εννοιών της ελευθερίας, της ισότητας και της ικανότητας επιλογής και δράσης. Στη 
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βάση της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, η Bell (2007), υποστηρίζει πως η 

κοινωνική δικαιοσύνη νοείται, όταν υπάρχει πλήρης και ισότιμη συμμετοχή όλων των 

ομάδων στην κοινωνία, η οποία διαμορφώνεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

μελών της, για να διασφαλίσει τη σωματική τους ασφάλεια και την ψυχική τους 

ισορροπία, για να εγγυηθεί την ισότιμη κατανομή των πόρων σε ένα πλαίσιο στο οποίο 

τα άτομα ταυτόχρονα αλληλεξαρτώνται χωρίς να χάνουν τη δυνατότητά τους να 

αυτοπροσδιορίζονται. Αυτό βέβαια προϋποθέτει οι άνθρωποι, να μοιράζονται μια κοινή 

νοηματοδότηση της ανθρωπιάς, του σεβασμού και της αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα 

προϋποθέτει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα για ισότιμη μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις ή 

προκαταλήψεις με βάση το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία, την αρτιμέλεια, την 

κοινωνική τάξη και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (Κυρίτσης, 2016: 85).  

     Στο πνεύμα μιας πλουραλιστικής εννοιολογικής σύλληψης της δικαιοσύνης, η 

έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι δυναμική και αναφέρεται στο κοινό συμφέρον 

και στην αλληλεξάρτηση των ατόμων (Griffiths, 2003: 54). Τέλος, η κοινωνική 

δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, διότι 

στους πυλώνες της δημοκρατίας βρίσκεται η ευφορία των πολλαπλών φωνών, 

ταυτοτήτων και προοπτικών (Dantley & Tillman, 2010: 22).  

     Ένα σύνηθες θέμα που αντιμετωπίζει η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι το πεδίο 

προσανατολισμού της και το είδος της εννοιολόγησης που υιοθετεί κάθε φορά μέσα 

από αρκετές ερμηνείες. Στους ορισμούς που δόθηκαν και συνεχίζουν οι ερευνητές να 

δίνουν για τη δικαιοσύνη υπάρχουν αποκλίνοντα χαρακτηριστικά και παραδοχές. 

Όποιες, όμως, διαφωνίες και να παρουσιάζονται, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στους 

ορισμούς και ένα κοινό αίτημα ενάντια στην κοινωνική αδικία. Ένα αίτημα δηλαδή για 

ισότητα, ελευθερία, ισονομία, αξιοκρατία, ισοπολιτεία και αδελφοσύνη (Κυρίτσης, 

2016: 82).  

     Είναι δύσκολο να ερμηνευθεί η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και να δοθεί 

ένας καθολικός ορισμός, διότι είναι ένα ζήτημα με πολλές ερμηνείες, από το χώρο της 

πολιτικής, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της νομικής, της ψυχολογίας ακόμα και από 

τον χώρο των παιδαγωγικών επιστημών (Jean – Marie, Normore & Brooks, 2009). Η 

έννοια της δικαιοσύνης αποτελεί το κίνητρο που επηρεάζει και ρυθμίζει τις ζωές των 

ανθρώπων και αναφέρεται στο βαθμό που τα ίδια τα άτομα παρακινούνται για μια 

δίκαιη μεταχείριση των άλλων (Lerner, 2003). Παράλληλα, η κοινωνική δικαιοσύνη 

επικεντρώνεται σε ιδέες και ανατρεπτικές ρυθμίσεις με σκοπό την απαλοιφή της 

περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού και αυτό το πετυχαίνει αποβλέποντας στην 

καλλιέργεια του σεβασμού, της ευθύνης, της αναγνώρισης και της ενσυναίσθησης 
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(Gewirtz, 1998). Η κοινωνική δικαιοσύνη αποβλέπει στη δέσμευση, την υποστήριξη 

και την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων για τη διατήρηση και την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας σε όλους τους τομείς της ζωής των ανθρώπων, 

δηλαδή το νόημά της σχετίζεται περισσότερο με κάποια ιδέα κοινωνικής αρμονίας ή 

μιας κοινωνίας στην οποία εξασφαλίζονται όροι αμοιβαιότητας και ισότητας.  

     Παρόλο που το ενδιαφέρον για την κοινωνική δικαιοσύνη έχει φιλοσοφικές ρίζες και 

αποτελεί θέμα της κοινωνιολογίας και της ηθικής φιλοσοφίας, η κοινωνική δικαιοσύνη 

απασχολεί το τελευταίο διάστημα και την εκπαίδευση. Η έννοια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι κεντρική στο θεωρητικό λόγο για την εκπαίδευση και τις σχολικές 

μονάδες, διότι αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα στην κοινωνία, το οποίο οφείλει να 

κατέχει εξέχουσα θέση στη σκέψη και στις πράξεις των εμπλεκόμενων (Clark, 2006). 

Στην εκπαίδευση, η κοινωνική δικαιοσύνη σχετίζεται με το δικαίωμα της πρόσβασης 

στο εκπαιδευτικό αγαθό. Πέρα από τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης στην 

εκπαίδευση, η αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης εισάγεται στον εκπαιδευτικό λόγο στο 

σημείο που γίνεται αντιληπτό ότι στα πλαίσια ενός ενιαίου και δημόσιου εκπαιδευτικού 

συστήματος, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους και οι μαθητές έχουν αισθητά 

διαφοροποιημένο όφελος (Μιχαήλ, 2013: 2). Στη βάση ενός συλλογισμού που θέτει στο 

επίκεντρο το θεσμό του σχολείου, η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η 

δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν στους μαθητές να βιώνουν την ισότητα και τη 

δικαιοσύνη τα αναδεικνύει σε ζητήματα πρωταρχικής σημασίας, διότι από τη στιγμή 

που η διαφορετικότητα οδηγεί κατά τα ελληνικά δεδομένα σε ανισότητα, χρειάζεται να 

τεθούν θέματα και δράσεις που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη στις σχολικές 

μονάδες. Η κοινωνική δικαιοσύνη συνδέεται με την ακαδημαϊκή επίδοση, την κριτική 

συνειδητότητα και τις ενταξιακές πρακτικές (McKenzie et al., 2008). Τέλος, στην 

εκπαίδευση η εισαγωγή των θεμάτων της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης κάνει επιτακτική την ανάγκη να τεθούν στο επίκεντρο ερωτήματα και 

θέματα που αφορούν τη βασική αποστολή του σχολείου και τους τρόπους με τους 

οποίους εξελίσσονται όλοι οι μαθητές δίκαια και ισότιμα.  
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2.2 Αρχή της ισότητας των ευκαιριών 

 

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και φλέγοντα ζητήματα στην εκπαίδευση είναι το 

ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών. Η έννοια της ισότητας σημαίνει αποδοχή ενός 

ανθρώπινου όντος ως ισότιμο με τα υπόλοιπα ανθρώπινα όντα, το οποίο έχει το 

δικαίωμα να συνυπάρχει μαζί τους αρμονικά στην κοινωνία (Παγκάκης, 2006: 20). Πιο 

συγκεκριμένα, η αρχή της ισότητας εκφράζει την αναγνώριση των ίδιων δικαιωμάτων 

και των ίδιων καθηκόντων για όλους τους ανθρώπους, όμως η καθιέρωση της αρχής της 

ισότητας είναι θέμα θεσμών και ένας από τους καταλληλότερους θεσμούς προαγωγής 

ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων είναι η ίδια η εκπαίδευση. 

     Η έννοια της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση αναφέρεται στην εξάλειψη 

των εμποδίων για την πρόσβαση των μαθητών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με 

σκοπό την ικανοποίηση των πνευματικών και κοινωνικών αναζητήσεων τους (Κυρίδης, 

1996: 61). Η αρχή της ισότητας των ευκαιριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις κυρίαρχες δομές της και αρκετά συχνά συναντάται 

το αίτημα ή αλλιώς το όραμα για ένα σύγχρονο σχολείο που αίρει τις κοινωνικές 

ανισότητες, στους νόμους και τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, με έμφαση στην 

υπέρβαση της κοινωνικής διαφοροποίησης, την άρση των ανισοτήτων, ανεξαρτήτως 

φύλου, καταγωγής και άλλων διαφορετικών στοιχείων (Κάτσικας & Καββαδίας, 2000).    

     Σε ένα πρώτο επίπεδο, το ζητούμενο είναι κατά πόσο το κράτος μπορεί να παρέχει 

σε όλους τους πολίτες του τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη του όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες των μαθητών, χωρίς να τους απορρίπτει και να τους αδικεί. Η 

δημιουργία ενός τυπικού θεσμικού πλαισίου το οποίο στοχεύει στην εξίσωση των 

πολιτών, οδηγεί συχνά στην εξασφάλιση μιας καθαρά τυπικής ισότητας των πολιτών – 

μαθητών. Η αύξηση όμως των εισακτέων στα σχολεία και η απλή συνύπαρξη ή ανοχή 

μέσα στις σχολικές τάξεις δεν συνεπάγεται με την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

Το πρόβλημα που εντοπίζεται είναι η εγγενής αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος 

να εξασφαλίσει πραγματική ισότητα ευκαιριών, είτε λόγω οικονομικών αδυναμιών, 

ανταγωνισμού, είτε λόγω έλλειψης γνώσεων και πρακτικής πολιτικής παρέμβασης 

(Κυρίδης, 1996). Για αυτό το λόγο οποιαδήποτε διεύρυνση της συμμετοχής όπως και 

κάθε αλλαγή στην εκπαίδευση, οφείλεται σε παράγοντες που συνδέονται με 

οικονομικές, πολιτικές σχέσεις και με συμφέροντα κυρίως των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να παρέχει ίσες ευκαιρίες, αλλά να αναπαράγει 

τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας (Σιάνου – Κύργιου, 2006). Η ισότητα στην 
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εκπαίδευση δεν μπορεί να επιτευχθεί με παρεμβάσεις μόνο σε θεσμικό σημείο. Αυτό 

που χρειάζεται από τη μεριά της πολιτικής είναι η εξίσωση των δυνατοτήτων για την 

υλοποίηση της πραγματικής ισότητας και όχι της απλής, τυπικής ισότητας χωρίς την 

αντιστάθμιση των διαφορών (Φραγκουδάκη, 1985: 50). Επομένως, πρέπει η 

εκπαίδευση να ανοίξει τις πόρτες της για όλο τον μαθητικό πληθυσμό και να 

μεριμνήσει για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων όλων και όχι 

μόνο των προνομιούχων, διότι η ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση αποτελεί 

διαμορφωτικό παράγοντα της κοινωνικής ισότητας, όπως απεικονίζεται από την 

κοινωνική κινητικότητα (Κυρίδης, 1996: 64). 

     Εφόσον, γίνεται αυτό, σε ένα δεύτερο επίπεδο, η εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα, 

ο ηγέτης μιας σχολικής μονάδας παίζει καθοριστικό ρόλο για την άρση των ανισοτήτων 

και την προώθηση των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Βέβαια, δεν είναι μια εύκολη 

υπόθεση, διότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολλά εμπόδια, που θα δυσχεράνουν το έργο 

του και θα κατακρίνουν την προσπάθειά του. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται μια ηγεσία 

που δεν θα ενσωματώνει στη σκέψη της και στις πρακτικές της ένα σύνολο αξιών που 

ανταποκρίνεται μόνο σε μια ομοιογενή ομάδα ανθρώπων, αλλά χρειάζεται μια ηγεσία 

που θα συμπεριλαμβάνει και την ετερότητα και θα μεριμνάει καθημερινά για αυτήν. 

Μια ηγεσία δηλαδή που θα αποβλέπει στην κοινωνική δικαιοσύνη. Οι εκπαιδευτικοί 

ηγέτες πολύ συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δυσαρμονία ανάμεσα στο δικό τους 

όραμα, τις κοινές αξίες, την κουλτούρα και τις πιέσεις του κράτους. Προσπαθούν να 

σταθούν ακέραιοι και δίκαιοι απέναντι σε διαφορετικές αξίες και στάσεις. Ταυτόχρονα, 

όμως ωθούνται σε πρακτικές που υποτιμούν την ετερότητα και τις εκάστοτε διαφορές 

και συνεχίζουν να δίνουν περισσότερη αξία και σημασία στην πλειονότητα (Lumby & 

Coleman, 2007: 76). Όμως, αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι, πως για να επιτευχθεί 

ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, η εκπαιδευτική ηγεσία πρέπει να αποβλέπει στην 

κοινωνική δικαιοσύνη και να μην την χρησιμοποιεί αυθαίρετα και μεμονωμένα ως 

στοιχείο για μια μικρή παρέμβαση. Πρέπει να θεωρείται ο αυτοσκοπός του σχολικού 

ηγέτη. Η έμφαση στην ισότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τους σχολικούς ηγέτες 

που προβαίνουν στην εφαρμογή και την θεσμοθέτηση αξιών που δίνουν σημασία και 

ουσία ύπαρξης στη διαφορετικότητα. Ένας σχολικός ηγέτης που αποβλέπει στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, αισθάνεται την κοινωνική και την ηθική υποχρέωση να 

εφαρμόσει ισότιμες εκπαιδευτικές πρακτικές για τους μαθητές με διαφορετικό φυλετικό 

και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, διαφορετικό φύλο, κουλτούρα, με αναπηρίες, με 

διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις (Jean – Marie, Normore & Brooks, 2009: 4).   
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     Αυτό σημαίνει, ότι οι σχολικοί ηγέτες οφείλουν να επιστήσουν την προσοχή τους σε 

ποικίλες μορφές καταπίεσης που κάνουν την εμφάνισή τους στο σχολικό χώρο και 

παράλληλα να αναπτύξουν και να έχουν την πρόθεση να ανατρέψουν κυρίαρχες τάσεις 

που ευνοούν μόνο την κυρίαρχη ή προνομιούχο ομάδα μαθητών και τέλος να δράσουν 

ως αφοσιωμένοι υποστηρικτές της εκπαιδευτικής αλλαγής, η οποία θα έχει σημαντικά 

αποτελέσματα στην εκπαίδευση και στις ζωές των περιθωριοποιημένων και 

καταπιεσμένων μαθητών (Jean – Marie, Normore & Brooks, 2009). Αν μπορέσουν οι 

σχολικοί ηγέτες να ενσωματώσουν στο όραμά τους την αξία της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και να ασκήσουν επιρροή στη σχολική κοινότητα, τότε δυνητικά θα είναι 

σε θέση να χτίσουν μια νέα σχολική καθημερινότητα, στην οποία δεν θα υπάρχουν 

άνισοι μαθητές, αλλά θα προσπαθούν μέσα από τις πρακτικές τους να χτίσουν μια 

εκπαιδευτική ζωή, η οποία θα παρέχει ισότιμα προνόμια σε όλο το μαθητικό πληθυσμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3. Ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη 

 

Το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση σε σχέση με τη 

διαφορετικότητα δεν εξαντλείται στην ανίχνευση των αιτιών που υπονομεύουν τα 

άτομα από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά λαμβάνει ουσιώδη αξία, όταν ο 

προβληματισμός επεκτείνεται με το ερώτημα «τι κάνουμε για τη διαφορετικότητα;» και 

με την έμπρακτη ένδειξη θέλησης να απαντήσουμε σε αυτό. Το σχολείο δεν αλλάζει, 

κάνοντας παρεμβάσεις μόνο στις υλικές υποδομές του και δεν είναι δυνατόν να 

δημιουργηθεί εκπαιδευτική πολιτική που να απονέμει την κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς 

αντίστοιχη κοινωνική πολιτική και μια ηγεσία πολιτική και εκπαιδευτική, που να 

στοχεύει στην προαγωγή της. Δηλαδή, η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η 

δημιουργία συνθηκών ισότητας και δικαιοσύνης στις σχολικές μονάδες δεν μπορούν να 

διασφαλιστούν με εύκολο τρόπο και με την απλή ψήφιση ενός νομοθετήματος που 

προάγει τέτοιου είδους θέματα, αλλά εξαρτάται περισσότερο από την εφαρμογή 

πρακτικών στο μικρό – επίπεδο της εκπαίδευσης δηλαδή στις σχολικές μονάδες 

(Koutselini, Trigo – Santos & Verkest, 2004). Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης 

χρησιμοποιείται για να καταδειχθούν οι ενοποιητικοί παράγοντες που στηρίζουν το 

γενικότερο κίνημα προς μια δικαιότερη κοινωνία και στη διασύνδεσή της με τη πράξη 

της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ενώ παράλληλα αναζητούνται τρόποι με τους οποίους η 

ηγεσία θα μπορούσε να ανατρέψει την αναπαραγωγή της ανισότητας και να βελτιώσει 

τις συνθήκες πρόσβασης και επιτυχίας των παιδιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στα 

άλλα αγαθά της κοινωνίας (Griffiths, 1998). 

     Κάτω από την πίεση της ισχύουσας κατάστασης, οι σχολικοί ηγέτες καλούνται 

καθημερινά και συνεχώς να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις, όντας συμμορφωμένοι με 

τη θεσμική διάσταση, ενώ αποκαλύπτοντας παράλληλα μια προσωπική δύναμη, με 

συγκεκριμένες αντιλήψεις, εμπειρίες και δρώντας μέσα σε ένα πλέγμα αλληλεπίδρασης 

προσώπων εντός και εκτός σχολική μονάδας, ενώ οι αποφάσεις και οι πράξεις που 

παίρνουν πρέπει κατά κύριο λόγο να οικοδομούνται σε αξίες (Μιχαήλ, 2013: 32). Η 

ηγεσία ανέκαθεν προϋπέθετε στοχευμένες δράσεις πέρα από τις καθημερινές σχολικές 

δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα οι ενδοσχολικές δραστηριότητες που αφορούν την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την πολυπολιτισμικότητα, την διαφορετικότητα, την ανοχή και 

την ηθική πρέπει να είναι στοχευμένες και να πηγάζουν από την πρωτοβουλία της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας. Χρειάζεται επομένως μια ηγεσία που δεν θα παρατηρεί απλώς 
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τις συνθήκες, αλλά οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις ως προς την αλλαγή της ισχύουσας 

κοινωνικής ανισότητας. 

     Η εκπαιδευτική ηγεσία τα τελευταία χρόνια έχει μια αυξανόμενη ηθική διάσταση. 

Δηλαδή, αποτιμάται ως το επίκεντρο του οράματος και της αλλαγής, με τους ηγέτες να 

έχουν επωμιστεί μια βαριά και συναισθηματικά απαιτητική ευθύνη, αυτής της 

προαγωγής θεμάτων και αρχών που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριών και την 

κοινωνική δικαιοσύνη στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, έχει αρχίσει να 

κατασκευάζεται και να προωθείται ένα νέο όραμα για τη σχολική ηγεσία, η οποία φέρει 

τον τίτλο ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη 

ασχολείται, προβληματίζεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να προάγει θέματα 

ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης, τα οποία θα τονώσουν την ανάγκη για 

αλλαγές στην εκπαίδευση (Lumby & Coleman, 2007).   

     Ο όρος της κοινωνικής δικαιοσύνης, όσο παλιές ρίζες και να έχει, θεωρείται σχετικά 

πρόσφατος στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας. Επιπλέον, η κοινωνική 

δικαιοσύνη αποτελεί μείζον ζήτημα στο χώρο της εκπαίδευσης, ήδη από τις αρχές του 

21
ου

 αιώνα, διότι πολλοί παράγοντες συντέλεσαν αλλαγές και θεμελίωσαν επιτακτικές 

ανάγκες στην εκπαίδευση, πόσο μάλλον σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση των 

σχολικών μονάδων. Κάποιοι παράγοντες είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας και 

της κουλτούρας, οι  δημογραφικές αλλαγές, η αύξηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, 

η σχολική διαρροή, η φτώχεια και η οικονομική κρίση.  Η ηγεσία με αυτό τον τρόπο 

βρίσκεται στο επίκεντρο, που μέσα από τη διερεύνηση των ατομικών φιλοδοξιών θα 

αγκαλιάσει την κοινωνική αλλαγή και θα μεριμνήσει για την οικοδόμηση μιας 

κοινωνίας που θα ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες επιθυμίες και τις ανάγκες όλων των 

ανθρώπων (Burns, 2003).  

     Η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι περισσότερο από τη διασφάλιση 

της εφαρμογής των τυπικών πτυχών της νομοθεσίας, στην πράξη δηλαδή, αφορά στη 

δημιουργία μεγαλύτερου οφέλους για τα άτομα και η δράση για κοινωνική δικαιοσύνη 

μπορεί να σημαίνει και εύρεση τρόπων για τη διόρθωση ανισοτήτων πρόσβασης 

(Marshall & Ward, 2004). Σύμφωνα με τους McKenzie et al. (2008), ο ορισμός της 

ηγεσίας για κοινωνική δικαιοσύνη οφείλει να συνδέεται σε τρεις ευρύτερες 

θεμελιωμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Πρώτον οι ηγέτες που αποβλέπουν στην 

προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο, οφείλουν να ανεβάσουν την 

επίδοση όλων των μαθητών στο σχολείο, δεύτερον, οι ηγέτες που υιοθετούν πρακτικές 

κοινωνικής δικαιοσύνης οφείλουν να προετοιμάσουν τους μαθητές να ζήσουν ως 

κριτικοί πολίτες στην κοινωνία και τέλος, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές 
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μαθαίνουν σε ετερογενείς, ενταξιακές αίθουσες διδασκαλίας. Η σύλληψη της έννοιας 

της ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη, βρίσκεται αρκετά διαφοροποιημένη από τα 

γραφειοκρατικά και τεχνοκρατικά πρότυπα, δηλαδή, στην ηγεσία για την κοινωνική 

δικαιοσύνη υπάρχει ένας εγγενής αξιακός προσανατολισμός θέτοντας στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντός της την προαγωγή μαθητών που είναι περιθωριοποιημένοι και 

έχοντας ως οδηγό τη συλλογική δράση, ώστε να βελτιώνεται η μάθηση αυτών των 

μαθητών σε συνθήκες αποδοχής και αλληλοσεβασμού (Μιχαήλ, 2013: 60). 

     Η σχολική ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη περιλαμβάνει αρκετές έννοιες που 

καταδεικνύουν τη φύση της ύπαρξής της, αυτής της ισότητας των ευκαιριών, της 

καλλιέργειας του σεβασμού, της ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλων των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων τους 

και μέσα από την εξάλειψη ρυθμίσεων και πρακτικών που προωθούν τις διαδικασίες 

αποκλεισμού στο σχολικό περιβάλλον (Gewirtz, 1998). Η σχολική ηγεσία για την 

κοινωνική δικαιοσύνη έχει ως στόχο, οι ίδιοι οι διευθυντές των σχολείων να καθιστούν 

τα ζητήματα φυλής, τάξης, φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και 

άλλων συνθηκών περιθωριοποίησης ως προτεραιότητα για υποστήριξη στην πρακτική 

και το όραμά τους (Theoharis, 2007: 223). Ο ορισμός αυτός επικεντρώνεται στην 

αντιμετώπιση και την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων στα σχολεία. Βέβαια αυτό το όραμα πρέπει να υπερβαίνει και τον χώρο του 

σχολείου και να κατευθύνεται στην κοινωνική αλλαγή, η οποία θα προσβλέπει μέσα 

από τον μετασχηματισμό των ανθρώπων, τον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ένας 

σχολικός ηγέτης δεν είναι, σαφώς, σε θέση να προκαλέσει μεταβολή και 

αναδιαμόρφωση της κοινωνίας, όμως μπορεί να δώσει κατευθύνσεις, να επηρεάσει το 

σύνολο της σχολικής μονάδας και να προάγει αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε 

να εμφυτεύσει στην καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και 

της τοπικής κοινότητας στοιχεία που προάγουν την αλληλεγγύη, τον σεβασμό και την 

αποδοχή της ετερότητας. Μπορεί να θεωρείται δύσκολο και ασύλληπτο αυτό το 

εγχείρημα αλλά μπορεί να αποτελεί ένα βήμα για τη διαμόρφωση και τη μεταβολή 

άνισων καταστάσεων.  
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3.1 Ο κοινωνικά δίκαιος ηγέτης 

 

Για να επιτευχθεί το όραμα για την κοινωνική δικαιοσύνη και η δημιουργία σχολείων 

με ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, χρειάζεται μια ηγεσία η οποία ξεπερνάει τα όρια 

ενός διευθυντή διεκπεραιωτή. Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν γίνεται ορατή και επιθυμητή 

ως προς την υλοποίησή της από όλους τους ηγέτες και αυτή η παραδοχή συνεπάγεται 

από ενδεχόμενα οφέλη των διευθυντών, το βάρος της ευθύνης, την έλλειψη εμπειριών 

και τα συναισθήματα που γεννιούνται ακούγοντας για την κοινωνική δικαιοσύνη ή 

βλέποντας παραδείγματα εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

      Ένας ηγέτης, όμως που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να ενστερνίζεται, 

πως η πίστη σε ένα δίκαιο σχολικό σύστημα, είναι ένα δικό του θεμελιακό 

συναισθηματικό ζήτημα που οφείλει να το μοιραστεί με τους ανθρώπους που ηγείται, 

διότι η δικαιοσύνη βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο και αφορά τον κόσμο. Χρειάζεται 

η τοποθέτηση του να ενστερνίζεται στοιχεία από ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, 

ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους και εντιμότητας, δηλαδή μέσα σε ένα 

πλαίσιο ηθικών αξιών (Λιανός, 2000: 243). Για αυτό το λόγο η προαγωγή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης στο έργο ενός σχολικού ηγέτη δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι 

περιλαμβάνει την εμπλοκή κριτικού και συναισθηματικού αναστοχασμού, την εξεύρεση 

της σχέσης του καθενός με τη δικαιοσύνη και την ανάληψη δράσης για την 

αντιμετώπιση ανισοτήτων στην καθημερινή πράξη (Ζεμπύλας, 2010 στο Σακελλαρίου, 

Ζεμπύλας & Πέτρου, 2010: 110). Σημαντικός παράγοντας υιοθέτησης της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, είναι η ίδια η επιθυμία των σχολικών ηγετών να εφαρμόσουν αρχές και 

αξίες στη σχολική τους καθημερινότητα. Βέβαια, πρέπει οι ίδιοι να έχουν γαλουχηθεί 

με αξίες και ιδανικά που πρεσβεύουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα 

ευκαιριών. Παράλληλα, να έχουν βιώσει είτε την εκπαιδευτική ανισότητα, είτε τον 

τρόπο με τον οποίον μπορούν να υλοποιήσουν το όραμά τους στη σχολική μονάδα. 

Χρειάζεται, λοιπόν οι ίδιοι να έχουν τη συνεχή επιθυμία και την ικανότητα να 

εφαρμόσουν αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης στο έργο τους.    

     Δεν φτάνει όμως οι ηγέτες να έχουν μόνο την απλή επιθυμία για αλλαγή, αλλά το 

αίτημα για αλλαγή, να είναι δίκαιο και ισότιμο για όλους. Η προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, πρέπει να είναι μια ηθική προσταγή για τους ίδιους. Ένας αυτοσκοπός, ο 

οποίος συνάδει με τον τρόπο σκέψης και με τις πρακτικές που εφαρμόζει ένας ηγέτης 

ακόμα και στην καθημερινή του ζωή. Το πώς θα υλοποιήσει αυτό το αίτημα, πρέπει να 

πηγάζει μέσα από τις αξίες που πρεσβεύει, τη διαίσθηση, τις γνώσεις, την εμπειρία και 

τις ηθικές αρχές που ακολουθούν τις πράξεις του (Rallis et al., 2008). Η ηγεσία για την 
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κοινωνική δικαιοσύνη αφορά ηγέτες που ενοχλούνται από την υπάρχουσα ανισότητα 

και αδικία και στηρίζουν την κοινωνική αλλαγή, η οποία θεωρείται αναγκαία για τους 

περιθωριοποιημένους μαθητές ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και σε όλους 

τους κοινωνικούς θεσμούς (Evans, 2007). Σχολεία με ηγέτες που είναι δεσμευμένοι 

στην κοινωνική δικαιοσύνη, έχουν τη δυνατότητα να καταστούν χώροι όπου η 

ακαδημαϊκή εργασία των μαθητών προσανατολίζεται προς μια αποτελεσματική 

κοινωνική θετική αλλαγή (Goldfarb & Grinberg, 2002).  

     Οι ηγέτες που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη, χρειάζεται να έχουν επίγνωση 

της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στα 

σχολεία, ενώ οφείλουν να δεσμευτούν προς μια αυθεντική θεσμοθέτηση δημοκρατικών 

αρχών με τη δική τους ηθική ευθύνη προς τους μαθητές που αποκλείονται από τον 

εκπαιδευτικό θεσμό. Η έλλειψη γνώσεων για την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν 

δικαιολογεί τους ηγέτες για την αδράνεια τους. Οι ηγέτες που είναι ανημέρωτοι σχετικά 

με θέματα ισότητας και δικαιοσύνης, οφείλουν να εστιάσουν την προσοχή τους σε 

αυτά, διότι πλέον τα σχολεία βιώνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες και με αυτό τον τρόπο ζουν καθημερινά, με αυτή την ηθική επιταγή, που 

λόγω των κοινωνικών συνθηκών είναι ενσωματωμένη πλέον στο πεδίο εργασίας τους. 

Για αυτό το λόγο ο κοινωνικά δίκαιος ηγέτης, είναι αυτός που θα απαντήσει θετικά σε 

αυτή την ηθική προσταγή και θα βρεθεί αντιμέτωπος με ηθικά διλήμματα και οφείλει 

να αναλογιστεί με ποιόν τρόπο μπορούν όλοι οι άνθρωποι να συμβιώσουν μέσα στο 

αχανές της διαφορετικότητας και παράλληλα να ωφεληθούν, μέσα από τις πρακτικές 

της εκπαίδευσης. Η ομοιότητα των ανθρώπων ως προς την ουσία τους δημιουργεί 

υποχρέωση και καθήκον σε κάθε άνθρωπο να θεωρεί και να σέβεται τους άλλους ως 

ίσους, διότι οι σχέσεις ισότητας είναι απαραίτητες για μια κοινωνία ατόμων με 

αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό (Λιανός, 2000: 131). Για τον ηγέτη η άσκηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι μια αναστοχαστική διαδικασία, είναι αυτός που θα 

πρεσβεύει σεβασμό στη διαφορά, αντίθεση στον αποκλεισμό, ελευθερία και δικαίωμα 

στη διαφορά και στην κατανόηση των πράξεων κάθε ανθρώπου. Οι ηγέτες της 

κοινωνικής δικαιοσύνης λαμβάνουν μια ηθική θέση για να αποδομήσουν κριτικά και να 

αναδομήσουν τα σχολεία με τρόπο που απαιτεί ότι τα σχολεία θα είναι χώροι για 

ισότιμη μεταχείριση όλων των μαθητών και να εργάζονται για τη δημιουργία σχολείων, 

όπου οι ποιοτικές εκπαιδευτικές πρακτικές θα λαμβάνουν χώρα σε ένα δημοκρατικό και 

κοινωνικά δίκαιο περιβάλλον (Dantley & Tillman, 2010: 31). Επίσης, πρέπει να 

παλέψει και να φέρει στην επιφάνεια τη διαφορετικότητα, να γίνει αποδεκτή και να 

διασφαλίσει, ότι οι επιλογές που κάνει, ωθούνται από την ανάγκη να προστατέψει, τους 
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άνισους μαθητές, τις μειονότητες, τις ευπαθείς ομάδες που αδικούνται στο σχολικό 

σύστημα και οι οποίες δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν δύναμη και ίσες ευκαιρίες από 

μόνες τους.   

 

3.2 Χαρακτηριστικά και πρακτικές του κοινωνικά δίκαιου ηγέτη 

 

Τα σχολεία, έχουν πλέον ανάγκη από ηγέτες που έχουν την ικανότητα να μετατρέψουν 

τα σχολεία σε δίκαιο πεδίο μάθησης και συνύπαρξης. Ένας σχολικός ηγέτης, αρχικά 

πρέπει να συνειδητοποιήσει το ρόλο του. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσει την 

ανάγκη για αλλαγή σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, να είναι σε θέση να εργαστεί 

κάτω από αρκετή πίεση και εμπόδια και να έχει τη θέληση και την υπομονή να εργαστεί 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπό τους όρους αβεβαιότητας, ασάφειας, μερικής 

επιτυχίας και μερικής αποτυχίας (Lumby & Coleman, 2007: 112). Η κοινωνική 

δικαιοσύνη χωρίς μια κατάλληλη ηγεσία που θα προσπαθήσει να υλοποιήσει την ουσία 

της μέσα στο σχολικό χώρο, είναι ένας κενός όρος και μια αξία δίχως νόημα. Η 

αναζήτηση του ηγέτη που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να 

τοποθετηθεί στα πλαίσια ενός μονολιθικού μοντέλου συμπεριφοράς το οποίο αρκείται 

στην άντληση αρχών από μια διοικητική θεωρία (Μιχαήλ, 2013).  

     Οι ηγέτες που διακατέχονται και προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να 

υπερασπίζονται και να κρατούν στο κέντρο της πρακτικής τους και του οράματός τους 

θέματα που αφορούν τους περιθωριοποιημένους μαθητές. Παράλληλα, πρέπει να 

συμπεριφέρονται ισότιμα σε όλους τους μαθητές, να αναγνωρίζουν τις ανισότητες που 

εμφανίζονται σε εκπαιδευτικές πολιτικές, πρακτικές και να προσπαθούν να τις 

εξαλείψουν (Guerra et al., 2013). Επίσης, πρέπει να προωθούν πρακτικές συμπερίληψης 

και να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντάς τους για να αναπτύξουν δράσεις 

που θα είναι ισότιμες και προσβάσιμες από όλους τους μαθητές (Theoharis, 2007). 

Αυτοί οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να προκαλούν, να αποδομούν και να αλλάζουν 

τις αρνητικές πεποιθήσεις για τη διαφορετικότητα στο σχολείο και να δεσμεύονται με 

ανατροφοδότηση και αναστοχασμό των πράξεών τους. Οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να 

ακολουθούν πιστά το δικό τους ηθικό πρότυπο, το οποίο πρεσβεύει αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται να υποστηρίζουν, ότι οι 

άνθρωποι οφείλουν να μοιράζονται μια κοινή νοηματοδότηση της ανθρωπιάς, του 

σεβασμού και της αλληλεγγύης. Να αναγνωρίζουν δηλαδή το δικαίωμα για ισότιμη 

μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις ή προκαταλήψεις με βάση το φύλο, τη σεξουαλικότητα, 

τη θρησκεία, την αρτιμέλεια, την καταγωγή (Κυρίτσης, 2016). Οι σχολικοί ηγέτες, θα 
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πρέπει να έχουν μια ισχυρή αίσθηση του ηθικού τους σκοπού και να γνωρίζουν το λόγο 

ύπαρξης της διαφορετικότητας στις σχολικές μονάδες και μέσα από το πάθος τους για 

την προαγωγή των περιθωριοποιημένων μαθητών να βοηθούν και να συνεισφέρουν με 

κατάλληλες δράσεις προς ένα δικαιότερο σχολείο. Τα μεγαλύτερα χαρίσματα των 

ηγετών της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι το πάθος και η αφοσίωση. Όλες οι 

εννοιολογικές ερμηνείες και οι ορισμοί της κοινωνικής δικαιοσύνης με αναφορά την 

εκπαιδευτική ηγεσία έχουν μια κοινή βάση αντίληψης για το ρόλο του εκπαιδευτικού 

ηγέτη, η οποία στηρίζεται στο ότι οι σχολικοί ηγέτες θα πρέπει να καταστούν 

ακτιβιστές ηγέτες με επίκεντρο ενδιαφέροντος την ισότητα (McKenzie, et. al., 2008). Η 

ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη εμπνέεται όχι απλά από το διανοητικό ιδεώδες 

αλλά και από την ηθική ντροπή για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των παιδιών και από ένα 

πόθο για μια κοινότητα φροντίδας όπου οι σχέσεις έχουν τη σημασία τους (Μιχαήλ, 

2013). 

     Σύμφωνα με τον Theoharis (2007), μέριμνα και ηθική υποχρέωση του κοινωνικά 

δίκαιου σχολικού ηγέτη είναι, η αύξηση των επιδόσεων των μαθητών, ως πυρήνας της 

αλλαγής, η βελτίωση των δομών του σχολείου, η σωστή επανατοποθέτηση και η 

ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού με επιμορφώσεις και η ενίσχυση της 

σχολικής κουλτούρας και της κοινότητας. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω προσδοκίες 

χρειάζεται ένα πνεύμα πρωτοβουλίας και καλές συνεργατικές σχέσεις. Ο σχολικός 

ηγέτης δεν μπορεί μόνος του να υλοποιήσει τέτοιο επίτευγμα, για αυτό χρειάζεται να 

οικοδομήσει άριστες σχέσεις με το διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα επιδοκιμάσει τις 

προθέσεις του και θα ενστερνιστούν το όραμά του. Εάν πάλι, ο ηγέτης διαπιστώσει, ότι 

υπάρχει η θέληση, αλλά λείπουν οι στοιχειώδεις γνώσεις ή θέλει να επηρεάσει και να 

παρακινήσει το προσωπικό ως προς μια τέτοια κατεύθυνση, αυτό που μπορεί να κάνει 

είναι ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις για το φύλο, την ισότητα, τη δικαιοσύνη. Μια 

καλή πρακτική για την καλλιέργεια του διδακτικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής 

δικαιοσύνης, είναι η θέσπιση προγραμμάτων ανάπτυξης του προσωπικού. Παράλληλα, 

μπορεί να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς για επιμορφώσεις όλου του προσωπικού του 

σχολείου, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου σε θέματα ισότητας και εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ηγέτης είναι να αποπνέει εμπιστοσύνη και 

σεβασμό, να είναι οραματιστής, δίνοντας ευκαιρίες στο προσωπικό του σχολείου να 

συμμετέχει στη διοίκηση, στην υλοποίηση αυτού του κοινού οράματος, ώστε να 

αισθάνεται χρήσιμο στη σχολική κοινότητα. Ο ηγέτης πρέπει να ρίξει τους τοίχους που 

έχουν χτιστεί ανάμεσα σε αυτόν και τη σχολική κοινότητα και να δημιουργήσει γερές 

σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινότητα. 
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Παράλληλα, οι γονείς πρέπει να γίνουν ενεργό κομμάτι του σχολείου, ώστε ακόμα και 

οι περιθωριοποιημένοι μαθητές να νιώσουν, ότι ένα δικό τους προσωπικό κομμάτι 

γίνεται αποδεκτό στο σχολικό χώρο. Ο συνδυασμός εξωτερικής υποστήριξης και 

εσωτερικής ανάπτυξης είναι συχνά απαραίτητα για τη δημιουργία συνθηκών αλλαγής 

και βελτίωσης. Οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να θέσουν υψηλές προσδοκίες για όλους τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, στοχεύοντας στην δημιουργία παραγωγικών και 

επιτυχημένων δραστηριοτήτων. Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, οι ίδιοι πρέπει να 

υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών στη σχολική 

μονάδα ακόμα και του ίδιου τους εαυτού. Όμως, για να είναι επιτυχημένη η σχολική 

διεύθυνση και η προαγωγή όλων των μαθητών χρειάζεται οι σχολικοί ηγέτες, αρχικά να 

υποστηρίζουν, να αξιολογούν και να μεριμνούν για την ενίσχυση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου. Παράλληλα θα πρέπει να θέτουν στόχους και να τους υλοποιούν 

με υπευθυνότητα, να έχουν γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και να 

συνεργάζονται με άλλα σχολεία (OECD, 2012). Η ανάληψη δράσης για την κοινωνική 

δικαιοσύνη αφορά όλα τα μέλη του σχολικού οργανισμού και για αυτό το λόγο δεν 

μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις ατομικές δραστηριότητες ενός ηγέτη. Οι 

σχολικοί ηγέτες θα πρέπει να είναι θεματοφύλακες της πράξης της ηγεσίας για την 

κοινωνική δικαιοσύνη και να δημιουργούν τις συνθήκες ώστε αυτή να αναπτύσσεται 

και να υπάρχει σε κάθε σχολική μονάδα (Harris, 2009). 

     Η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι περισσότερο από μια καλή ηγεσία 

(Theoharis, 2007: 251). Αυτό σημαίνει, ότι ακολουθεί μια φιλοσοφία και 

συγκεκριμένες πρακτικές, που με οδηγό αυτές κάνει ένα βήμα παραπέρα και ξεχωρίζει. 

Συγκεκριμένα, δίνει μεγάλη αξία στη διαφορετικότητα και προάγει το σεβασμό. 

Αναλύει όλα τα δεδομένα με κριτική ματιά προσβλέποντας στην ισότητα. Ο κοινωνικά 

δίκαιος ηγέτης γνωρίζει, πως το σχολείο δεν είναι το κατάλληλο και το καλύτερο μέχρι 

οι περιθωριοποιημένοι μαθητές να αποκτήσουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με 

τους υπόλοιπους μαθητές και για να το πετύχει αυτό αναζητάει βοήθεια και υποστήριξη 

από άτομα εντός και εκτός σχολικής μονάδας, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να συνεχίσει 

την προσπάθεια. Ενώ παράλληλα, προσπαθεί να ενσωματώσει προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης στο σχολείο για το διδακτικό προσωπικό και να δώσει 

κατεύθυνση σε θέματα που ενδιαφέρουν και βοηθούν για την προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, ώστε να δώσει το ερέθισμα στους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν 

περισσότερο με αυτή (Theoharis, 2007). Για να επιτευχθεί η ηγεσία για την κοινωνική 

δικαιοσύνη, χρειάζονται καθοριστικού τύπου παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, προτείνεται 

μια πιο αποκεντρωμένη προσπάθεια διοίκησης της κάθε σχολικής μονάδας, στις οποίες 
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οι διευθυντές θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν ευκολότερα και 

αποτελεσματικότερα, αποφάσεις για αυτές, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

ανάγκες που προκύπτουν. 

     Οι σχολικοί ηγέτες που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη, οφείλουν να έχουν 

αυτοεπίγνωση και να έχουν μια πλουραλιστική άποψη – οπτική για τις αξίες. Για να 

επιτευχθεί η παραπάνω διαπίστωση, θεωρείται απαραίτητο, οι σχολικοί ηγέτες να δουν 

και να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι ικανοί να 

γνωρίζουν καλά τις ανισότητες που διαιωνίζονται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Παράλληλα, οι ίδιοι χρειάζεται να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και τα κατάλληλα 

εφόδια για να αντιμετωπίσουν δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις, όπως ακραία 

φαινόμενα ρατσισμού, έχοντας σαφώς την επιθυμία να μετασχηματίσουν στοιχεία που 

αντίκεινται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολικό χώρο και αυτό, 

είτε τροποποιώντας δικές τους πτυχές, είτε αποβλέποντας μέσα από τη συνεργασία με 

τους εμπλέκοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για αυτό το λόγο, οι σχολικοί ηγέτες 

που αποβλέπουν στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών, οφείλουν να αποδεχτούν ότι η σύγκρουση και η 

διαφορετικότητα είναι δυο στοιχεία από τα οποία πηγάζει η επιθυμία για αλλαγή και όχι 

η επίλυση ενός περιστασιακού προβλήματος. Οι ίδιοι όντας ταπεινοί και προσεκτικοί, 

διότι η προαγωγή των μαθητών που χαρακτηρίζονται περιθωριοποιημένοι είναι ένα 

ευαίσθητο θέμα, πρέπει να είναι ανοιχτοί και πρόθυμοι σε νέες γνώσεις, στη 

δημιουργικότητα, στην ελαστικότητα και με αυτούς που βιώνουν την αδικία. Εκτός από 

την απόκτηση γνώσεων, χρειάζεται όμως να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και 

διαύλους επικοινωνίας σε όλη τη σχολική μονάδα. Επιπλέον, να μάθουν να παίρνουν 

ρίσκα και να καινοτομούν, επενδύοντας στη δημιουργία βάσεων για αμοιβαία βοήθεια, 

σεβασμό, με την ενίσχυση της συνδρομής της τοπικής κοινότητας στη δημιουργία μιας 

κουλτούρας ανοιχτής προς το διαφορετικό.  

     Ένας ηγέτης που αποβλέπει στην κοινωνική δικαιοσύνη, χρειάζεται να έχει 

κατανοήσει τις ανάγκες της περιοχής που υπάγεται το σχολείο, να προωθεί πολιτικές 

που αποβλέπουν στο κοινό συμφέρον όλων των μαθητών και να έχει την δυνατότητα να 

συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς, τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο ίδιος, έχοντας 

συγκεκριμένα κριτήρια. Για να χτιστεί ένα σχολείο με ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 

να ανθίσει μια ηγεσία που θα αποβλέπει στην κοινωνική δικαιοσύνη, χρειάζεται να 

ενυπάρχει ένα κοινό όραμα, κοινοί στόχοι και συνεργασία. Πολλές φορές βέβαια, ο 

σχολικός ηγέτης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με αρκετές αντιστάσεις, για αυτό το λόγο και ο 

ίδιος πρέπει να είναι εφοδιασμένος, με προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, οι 
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οποίες έγκεινται στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και στις αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Βέβαια, για να μπορέσει μια σχολική ηγεσία να προάγει το 

όραμα για την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν είναι απαραίτητες μόνο οι υπάρχουσες αξίες 

και η ισχυρή επιθυμία για αλλαγή αλλά και η ύπαρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων 

για την υποστήριξη του έργου των σχολικών ηγετών και για την προσωπική τους 

ενίσχυση. Έπειτα, γνωρίζει πως μόνο αν χτίσει μια υποστηρικτική σχολική και τοπική 

κοινότητα και δημιουργήσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία σε συνεργασία με 

τους εκπαιδευτικούς μπορεί να διασφαλίσει, ότι όλοι οι μαθητές θα οδηγηθούν στην 

επιτυχία. Για αυτό το λόγο, γίνεται ένα με την κοινότητα, το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

προσπαθεί να είναι δίπλα στους μαθητές, ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και γίνεται η 

ψυχή του σχολείου, αυτή που οραματίζεται την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών 

με την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πρακτικών που αποβλέπουν στην ιδέα 

της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
 

 

4. 1  Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας έρευνας έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης της έννοιας 

της εκπαιδευτικής ανισότητας και των φαινομένων που συνεπάγονται από αυτήν, 

δηλαδή της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, ως 

προς αυτό το σκοπό, έγινε μια καταγραφή της ισχύουσας εκπαιδευτικής κατάστασης 

δίνοντας έμφαση κυρίως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες 

περιθωριοποιούνται από την εκπαιδευτική διαδικασία και αρκετά συχνά στερούνται το 

δικαίωμα συμμετοχής στα μορφωτικά αγαθά. Έπειτα έγινε μια καταγραφή της 

ισχύουσας κατάστασης και στη συνέχεια μια κριτική αναζήτηση προτάσεων και 

λύσεων για την εξομάλυνση των παραπάνω φαινομένων, συνδέοντας τα παραπάνω 

φαινόμενα με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και τις ίσες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες. Για αυτό το λόγο η εργασία είχε  ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα 

που παρουσιάζει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, για έναν κοινωνικά δίκαιο σχολικό 

ηγέτη, ο οποίος θα πρεσβεύει τις αρχές και το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, για 

ένα σχολείο με ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  

     Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο καθώς επίσης και το 

ερευνητικό αντικείμενο, δημιουργούνται ερευνητικά ερωτήματα με τα οποία 

υλοποιείται μια προσπάθεια ανάδειξής τους στο δεύτερο, μεθοδολογικό – ερευνητικό 

μέρος της παρούσας εργασίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν είναι τα εξής· 

1) Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές την κοινωνική δικαιοσύνη και οριοθετούν τον 

ρόλο τους αναφορικά με αυτήν; 

2) Ποιες πρακτικές οι διευθυντές υπηρετούν ή ενθαρρύνουν την άσκηση της ηγεσίας 

για την κοινωνική δικαιοσύνη; 

Επομένως, τα ερευνητικά ερωτήματα κινούνται σε τρείς άξονες, στους οποίους θα 

τεθούν ερωτήσεις στους συμμετέχοντες στην έρευνα· 

 1
ος

 άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών για την κοινωνική 

δικαιοσύνη, την ευαλωτότητα κ.λπ.  

2
ος

 άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές εμπειρίες των διευθυντών σε 

σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

3
ος

 άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν σε πρακτικές που προάγουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη στη σχολική μονάδα. 
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     Η ερευνητική εργασία αποβλέπει στη συνεργασία με διευθυντές σχολικών μονάδων 

προκειμένου να επιτευχθεί η καταγραφή και η ανίχνευση στοιχείων που βασίζονται 

αρχικά σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, προαγωγής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών 

και πρακτικών που στοχεύουν στην ισότιμη μεταχείριση όλων των μαθητών. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί σε μια προσπάθεια ανίχνευσης των 

αντιλήψεων, των εμπειριών και των πρακτικών των διευθυντών σχολικών μονάδων ως 

προς την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη.  

     Στην παρούσα φάση επιλέχθηκε η υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας διότι 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας εν γένει και της βιβλιογραφικής προσέγγισης των θεμάτων που την 

απασχολούν. Η επιστημονική ερευνητική μέθοδος είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα σκέψης 

και λύσης προβλημάτων, η οποία αποσκοπεί στην γενίκευση αρχών και θεωριών 

βασιζόμενη στην αντικειμενικότητα για την μεγαλύτερη καθολική ισχύ 

(Παρασκευόπουλος, 1993: 14). Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, τη συγκέντρωση και τη 

διάχυση της γνώσης για την διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολιτικής. 

 

4. 2 Μέθοδος και εργαλεία έρευνας 

 

Για τους στόχους της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα και 

υλοποιήθηκε με τη διαδικασία της ημι - δομημένης συνέντευξης. Το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συλλογής δεδομένων για τη συγκεκριμένη 

έρευνα είναι η συνέντευξη, καθώς δίνει τη δυνατότητα στα υποκείμενα – είτε αυτά 

είναι συνεντευκτές είτε συνεντευξιαζόμενοι - να συζητήσουν και να αναλύσουν 

κοινωνικά θέματα και να προσδιορίσουν τον τρόπο που προσεγγίζουν και 

διαχειρίζονται τα ζητήματα αυτά μέσα από το δικό τους πρίσμα (Cohen et al., 2007).       

     Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου. 

Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που 

καθοδηγείται από τον ερευνητή ή ερωτώντα με στόχο την απόσπαση πληροφοριών 

άμεσα σχετιζομένων με τους στόχους της έρευνας (Cohen et al., 2007). Με άλλα λόγια, 

πρόκειται για εκείνο το μέσο συλλογής πληροφοριών, που επιτρέπει την «πρόσβαση» 

στο μυαλό του ατόμου, τη μέτρηση του τι γνωρίζει (γνώσεις ή πληροφορίες), του τι του 

αρέσει και τι όχι (αξίες και προτιμήσεις) και του τι πιστεύει (στάσεις και πεποιθήσεις) 

(Tuckman, 1972). H χρήση της συνέντευξης ενδείκνυται ιδιαίτερα, όταν υπάρχει 

εστίαση στη διερεύνηση προσωπικών εμπειριών, στάσεων, αντιλήψεων, ιδεών και 

συμπεριφορών σε σχέση με κοινωνικές διαδικασίες (Kvale, 1996). Ο δομημένος 



60 

 

χαρακτήρας σε συνδυασμό με την ευελιξία της μεθόδου, από τη μια, εξασφαλίζουν 

στον ερευνητή τη συλλογή δεδομένων, τα οποία έχει σχεδιάσει αρχικά για τις ανάγκες 

της έρευνας και παράλληλα του δίνουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τα δεδομένα με 

νέες πτυχές που εμφανίζονται κατά την ερευνητική διαδικασία (Willig, 2001). 

 

4. 3 Δείγμα έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας αφορά σχολικούς διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από το νομό Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των 

ερωτώμενων περιορίστηκε στους οκτώ υποψηφίους, λόγω της γεωγραφικής διασποράς 

του δείγματος και λόγω της άρνησης συμμετοχής αρκετών διευθυντών. Στην κοινωνική 

ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες που να ορίζουν το μέγεθος του 

δείγματος και αυτό συνήθως εξαρτάται από τη φύση της ερευνητικής διαδικασίας και 

των ερωτημάτων (Ιωσηφίδης, 2008: 65). Οι ερωτώμενοι προέρχονται και από τις δυο 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Η δειγματοληψία της συγκεκριμένης έρευνας χαρακτηρίζεται 

σκόπιμη διότι απευθυνόταν σε διευθυντές σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα μπορεί 

να χαρακτηριστεί και ως δειγματοληψία χιονοστιβάδας διότι οι πρώτοι 

συνεντευξιαζόμενοι βοήθησαν στην εύρεση νέων υποψήφιων – συμμετεχόντων στη 

διαδικασία της συνέντευξης.  

 

4. 4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων και ανάλυση 

 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη, (2008) υπάρχουν επτά στάδια τα οποία πρέπει να 

διεκπεραιωθούν και να επεξεργαστούν από τον ερευνητή σε όλη τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο, αποτελεί η διατύπωση του ερευνητικού 

προβλήματος ή η ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος. Το δεύτερο στάδιο αποτελεί το 

σχεδιασμό της συνέντευξης. Το τρίτο στάδιο είναι η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Το 

τέταρτο στάδιο η απομαγνητοφώνηση ή η προετοιμασία του υλικού προς ανάλυση. Το 

πέμπτο στάδιο αποτελεί την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Το έκτο στάδιο τον έλεγχο 

και το έβδομο την δημοσιοποίηση των πορισμάτων.  

     Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, ήταν σημαντικό να σχεδιαστεί ένας 

λειτουργικός οδηγός συνέντευξης στον οποίο διατυπώνονται οι ερευνητικοί στόχοι και 

μερικά χρήσιμα στοιχεία που θα επικύρωναν την εγκυρότητά της συνέντευξης. Ο 

οδηγός συνέντευξης περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις ανά άξονα του 

συγκεκριμένου θέματος που μελετάται (βλ. Παράρτημα Ι). Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού 
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τύπου, χωρίς περιορισμούς στις απαντήσεις. Σε περίπτωση που κάποια ερώτηση δεν 

γινόταν  κατανοητή, υπήρχε η δυνατότητα διατύπωσης επεξηγήσεων.  

     Επιπλέον, θεωρήθηκε χρήσιμη και απαραίτητη η διεξαγωγή πιλοτικών 

συνεντεύξεων με άτομα έμπιστα και ικανά για να διαπιστώσουν αστοχίες και απορίες 

με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των ερωτήσεων και της δομής της συνέντευξης. 

Μετά τη διόρθωση σημαντικών στοιχείων ξεκίνησε η επίσημη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων. Το διάστημα υλοποίησής τους οριοθετήθηκε τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του 2017 σε διάφορα σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα 

συμμετείχαν οκτώ άτομα. Η κάθε συνέντευξη διαρκούσε είκοσι με τριάντα λεπτά. Η 

συμμετοχή των ερευνώμενων ήταν εθελοντική και τηρήθηκε ο κώδικας της 

δεοντολογίας. Αρχικά οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό της παρούσας 

έρευνας, δόθηκαν μερικές οδηγίες και διαβεβαιώθηκαν για το απόρρητο της 

διαδικασίας. Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκαν τα προσωπικά τους στοιχεία, 

όπως το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές, τα έτη προϋπηρεσίας σε θέση με διευθυντικές 

αρμοδιότητες κ.α.. Ο χώρος των συνεντεύξεων περιορίστηκε στο γραφείο του κάθε 

διευθυντή, ενώ οι δύο από τις οκτώ συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν τηλεφωνικά. Όλες οι 

συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν κάτω από ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο δεν 

αποσκοπούσε στον έλεγχο των γνώσεων αλλά στην εκμαίευση των αντιλήψεων, των 

εμπειριών και των πρακτικών τους σε θέματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη 

και την προαγωγή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Έπειτα, μετά από την συγκατάθεση 

όλων των συμμετεχόντων έγινε ψηφιακή καταγραφή (ηχογράφηση) των δεδομένων – 

απαντήσεων τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε το στάδιο της απομαγνητοφώνησης όλων 

των απαντήσεων και η μετατροπή τους σε ηλεκτρονικό γραπτό κείμενο, με σκοπό την 

προετοιμασία του υλικού για ανάλυση. Το γραπτό κείμενο με τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή έκδοση (cd). 

     Σε αυτό το σημείο θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίο 

αναλύθηκαν τα δεδομένα – απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Αρχικά, σε 

θέματα τα οποία δεν μπορούν να αναλυθούν με ποσοτικές μεταβλητές και δεν 

βασίζονται σε αριθμητικά δεδομένα και μέσους όρους είναι δύσκολο να διεξαχθούν 

ερευνητικές υποθέσεις και έπειτα να αναλυθούν με ποσοτικές μεταβλητές. Η κοινωνική 

δικαιοσύνη είναι ένα θέμα δύσκολο και δεν προσφέρεται εύκολα για ομαδοποίηση και 

ποσοτικοποίηση των απόψεων και των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων. Στην 

ανάλυση των αντιλήψεων, των εμπειριών και των πρακτικών των σχολικών διευθυντών 

για την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών αρμόζει 

μια ποιοτικής φύσεως μέθοδος για την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Για την παρούσα 
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έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (content analysis). Η ανάλυση 

περιεχομένου αναφέρεται κυρίως σε τεκμήρια γραπτής, λεκτικής επικοινωνίας και 

θεωρείται μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες, διότι στοχεύει στην αντικειμενική και συστηματική περιγραφή του 

περιεχομένου του γραπτού και προφορικού λόγου με σκοπό την ερμηνεία του. Το 

στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά την απόδοση νοήματος στα 

εμπειρικά ποιοτικά δεδομένα, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί μέσω των συνεντεύξεων. 

Για την καταγραφή και την επεξεργασία των δημογραφικών στοιχείων αλλά και 

δευτερευόντων στοιχείων ή εύκολης ομαδοποίησης, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

υπολογιστικού φύλλου (Microsoft Office Excel). Παράλληλα, στόχος της ανάλυσης 

των δεδομένων ήταν η περιγραφή και η κατανόηση του λόγου των συμμετεχόντων και 

δημιουργήθηκαν ομαδοποιημένοι πίνακες με τις απαντήσεις τους. Οι ομαδοποιημένοι 

πίνακες ως προς την ανάλυση του περιεχομένου δημιουργήθηκαν σε όλες τις 

ερωτήσεις. 

     Η ανάλυση περιεχομένου βασίζεται σε δύο αρχές· Ερωτήσεις παρά μετρήσεις, 

δηλαδή οι συμμετέχοντες αποτελούν την πηγή γνώσης και μέσα από τις ερωτήσεις της 

συνέντευξης εξάγεται πλούτος γνώσεων και απόψεων προς ερμηνεία και η δεύτερη 

αρχή σχετίζεται με τη δημιουργία υποθέσεων και συμπερασματικών παρατηρήσεων 

μέσα από την ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων στην έρευνα (Auerbach & 

Silverstein, 2003). Η βασική ιδέα της ανάλυσης του περιεχομένου συνίσταται στην 

ταξινόμηση των στοιχείων ενός κειμένου σε έναν ορισμένο αριθμό κατηγοριών εκ των 

προτέρων καθορισμένων. Πρόκειται για μια απλοποιημένη, σχηματοποιημένη, μέθοδο. 

Αφορά λιγότερο το ύφος του κειμένου και περισσότερο τις εκφραζόμενες ιδέες μέσα 

από ένα σύνολο λέξεων. Τα στάδια ανάλυσης περιεχομένου συγκεντρωτικά είναι επτά, 

τα περισσότερα εκ των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω. Συγκεντρωτικά λοιπόν είναι 

τα εξής· Αρχικά έγινε ψηφιακή καταγραφή και αποθήκευση συνεντεύξεων, έπειτα 

ακολούθησε η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης και η προσεκτική ανάγνωση 

κειμένου και συμπληρωματικών σημειώσεων. Στη συνέχεια  έγινε η επιλογή κειμένου 

(relevant text), σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνας και τις αντιλήψεις της ερευνήτριας 

και η αξιοποίηση δεύτερου αναγνώστη. Έπειτα ακολούθησε η εξαγωγή 

επαναλαμβανόμενων ιδεών, ομαδοποίηση σε ευρύτερες θεματικές – κατηγοριοποίηση 

και η διαμόρφωση θεωρητικού αφηγήματος.  

     Τέλος η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των υποκειμένων έγινε σύμφωνα με τη 

συχνότητα εμφάνισης των απαντήσεων, τη λεξιλογική και θεματική – σημασιολογική 

ανάλυση, ενώ η ερμηνεία των δεδομένων στηρίχθηκε στις πρότερες υπάρχουσες 
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γνώσεις και αντιλήψεις και τον συνδυασμό των αξόνων, των ερευνητικών ερωτημάτων 

και των επαναλαμβανόμενων ιδεών συνδυαστικά με την υπάρχουσα θεωρητική 

κατασκευή.  

4. 5 Εγκυρότητα, αξιοπιστία και δεοντολογία της έρευνας 

 

Κάθε έρευνα οφείλει να διέπεται από εγκυρότητα και αξιοπιστία. Για αυτό το λόγο ο 

κάθε ερευνητής οφείλει να λάβει υπόψη του μερικά κριτήρια αξιοπιστίας που συνάδουν 

ως προς την υλοποίηση των ποιοτικών ερευνών. Όπως για παράδειγμα την αφοσίωση 

στην πραγματικότητα, το περιεχόμενο και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, την 

αυθεντικότητα, τη λεπτομέρεια και την ειλικρίνεια (Cohen et al., 2008: 204). 

Επιπρόσθετα, η εγκυρότητα μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από το πλήθος των 

δεδομένων που συλλέγονται, την ειλικρίνεια των συμμετεχόντων, της σωστής 

ανάλυσης τους και της ανιδιοτέλειας του κάθε ερευνητή. 

      Η τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης θεωρήθηκε η κατάλληλη, διότι μέσα από 

αυτή τη διαδικασία μπορούν να ανιχνευθούν και να συλλεχθούν αποτελεσματικά, 

δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την ηγεσία και την κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς να 

αποκλείεται η ύπαρξη συζήτησης, η παράθεση προσωπικών σκέψεων και εμπειριών 

των συμμετεχόντων. Βασικό μέλημα ήταν η δημιουργία των κατάλληλων ερωτήσεων 

και συνθηκών, ώστε οι συμμετέχοντες να αισθανθούν οικεία και να παρουσιάσουν τις 

απόψεις τους και τις εμπειρίες τους, σύμφωνα με το θέμα της έρευνας.  

     Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δεν παρευρίσκονταν άλλα πρόσωπα, για να μην 

επηρεαστεί η κρίση και οι απαντήσεις του κάθε συμμετέχοντα. Οι ερωτήσεις ήταν 

διατυπωμένες με σαφήνεια, ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόησή τους από τους 

ερωτώμενους. Παράλληλα, για την αξιοπιστία της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

καταγραφή των συνεντεύξεων με ψηφιακό μέσο (ψηφιακή ηχογράφηση), με σκοπό την 

αποφυγή λαθών και παρερμηνειών, οι οποίες τυχόν εμφανίζονται σε βιαστικά 

γραμμένες σημειώσεις (Gray, 2004). Τέλος, όσον αφορά ζητήματα δεοντολογίας, 

λήφθηκε υπόψη ο σεβασμός της προσωπικής – ιδιωτικής ζωής του κάθε συμμετέχοντα, 

μέσα από τη διατήρηση της ανωνυμίας. Η διαδικασία ήταν η εξής· Ο κάθε συμμετέχων 

ενημερώθηκε για το θέμα της έρευνας και τους σκοπούς της μέσα από προσωπική 

συνάντηση πριν την έναρξη της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στους 

υποψήφιους ερευνώμενους ένα ενημερωτικό έγγραφο (βλ. Παράρτημα ΙΙ) το οποίο τους 

ενημέρωνε για το σκοπό της παρούσας έρευνας, τον τρόπο διασφάλισης της 

εμπιστευτικότητας καθώς και μερικές χρήσιμες οδηγίες για τη διεξαγωγή της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Αρχικά παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Για τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας δεν χρησιμοποιείται το όνομά τους, αλλά τα υποκείμενα της 

έρευνας κωδικοποιούνται με τους εξής χαρακτήρες Α1, Α2, κ.ο.κ.  

 

Πίνακας 4. Συγκεντρωτικός πίνακας με δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

     

 

     Από τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία, συμπεραίνουμε πως ο μέσος όρος της 

ηλικίας των υποκειμένων υπολογίζεται στα 50 έτη. Επίσης, η πλειοψηφία του δείγματος 

ανήκει στο γυναικείο φύλο καθώς από τις οκτώ συνεντεύξεις, η μια έγινε με άνδρα 

διευθυντή. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι είναι έγγαμοι και μόνο ένα από τα οκτώ 

υποκείμενα, έχει άτομο στο οικείο και οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο εντάσσεται 

σε μια από τις ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

     

 

ΑΤΟΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΟΙΚ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΗ 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠ. ΣΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠ. 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΟ 

ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ/ΟΙΚ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α1 ΓΥΝΑΙΚΑ 46 ΕΓΓΑΜΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5 15 ΌΧΙ 

Α2 ΑΝΔΡΑΣ 52 ΕΓΓΑΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10 22 ΌΧΙ 

Α3 ΓΥΝΑΙΚΑ 51 ΕΓΓΑΜΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7 30 ΌΧΙ 

Α4 ΓΥΝΑΙΚΑ 60 ΕΓΓΑΜΗ ΝΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 8 32 ΌΧΙ 

Α5 ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΕΓΓΑΜΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8 23 ΌΧΙ 

Α6 ΓΥΝΑΙΚΑ 57 ΕΓΓΑΜΗ ΝΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6 30 ΌΧΙ 

Α7 ΓΥΝΑΙΚΑ 39 ΕΓΓΑΜΗ ΝΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 2 15 ΌΧΙ 

Α8 ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΕΓΓΑΜΗ ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2 22 ΝΑΙ 
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 Παράλληλα, οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν ολοκληρώσει 

μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ μόνο ένα υποκείμενο από το σύνολο έχει ολοκληρώσει και 

διδακτορικές σπουδές, ενώ τέσσερεις συμμετέχοντες παράλληλα έχουν φοιτήσει και σε 

δεύτερη σχολή, παρεμφερής με το αντικείμενο απασχόλησής τους. Το μισό δείγμα 

βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών του σπουδών.  

     Στη συνέχεια, παρατηρείται πως πέντε από τα οκτώ άτομα εργάζονται στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχουν διευθυντικές αρμοδιότητες, ενώ τρια από τα οκτώ 

άτομα εργάζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν διευθυντικές 

αρμοδιότητες, εκ των οποίων τα δύο έχουν διευθυντική θέση σε γυμνάσιο και το ένα σε 

λύκειο. Τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας του δείγματος, είναι αρκετά με μέσο όρο τα 

εικοσιτέσσερα έτη. Είναι λοιπόν ένας αξιοσημείωτος αριθμός για την έρευνα διότι 

γίνεται άμεσα αντιληπτό πως το συγκεκριμένο δείγμα διαθέτει αρκετή πείρα όσον 

αφορά θέματα (εκπαιδευτικά, κοινωνικά, διοικητικά) που προκύπτουν στις σχολικές 

μονάδες. Από την άλλη όμως το δείγμα παρουσιάζει μέσο όρο έξι έτη προϋπηρεσίας σε 

θέση με διευθυντικές αρμοδιότητες, αλλά μόνο δυο από τους συμμετέχοντες έχουν δυο 

χρόνια προϋπηρεσίας, τα υπόλοιπα άτομα διαθέτουν περισσότερα από πέντε έως δέκα 

έτη.  

     Στις επόμενες σελίδες του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας με βάση τους τρείς άξονες και τις ερωτήσεις, ενώ παράλληλα ακολουθεί μια 

συνοπτική ανάλυση, ένας περιορισμένος σχολιασμός των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις κατά άξονα, διότι στη συνέχεια μετά από την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί η ερμηνεία και οι συμπερασματικές 

παρατηρήσεις. Επίσης, μετά τον συνοπτικό σχολιασμό κάθε ερώτησης - απάντησης 

ακολουθεί η παράθεση αναφορών, δηλαδή αποσπασμάτων από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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1
η 

θεματική κατηγορία - άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις 

των διευθυντών για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευαλωτότητα κ.λπ. 

 
 

Ερώτηση 1. Πώς ορίζετε την κοινωνική δικαιοσύνη ως διευθυντής/-ντρια στο 

σχολικό χώρο; Με ποιες έννοιες (ή και αξίες) τις συνδέετε και με ποια φαινόμενα; 

 

Πίνακες 5 - 6. Παρουσίαση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του πρώτου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Η ύπαρξη ίσων ευκαιριών προς όλους 

τους εμπλεκόμενους. 

Α2, Α3, Α4, Α5, Α7 

Η ικανότητα των εμπλεκομένων ατόμων 

στη σχολική μονάδα για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών. 

Α1, Α4, Α7 

Σημαντικός παράγοντας επιρροής της 

διοίκησης του σχολείου. 

Α2, Α3, Α8 

Συμπεριφορά ατόμων για τον περιορισμό 

και εξάλειψη των διακρίσεων. 

Α2 

Η προσέγγιση των εκπαιδευτικών 

καθηκόντων με ανθρώπινη πλευρά. Μια 

προσιτή και φιλική διαδικασία. 

Α4 

Ύπαρξη σεβασμού. Α8 

Όμοιος τρόπος μεταχείρισης των 

εμπλεκομένων. 

Α6 

 

Σχόλια:   

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησαν πως η κοινωνική δικαιοσύνη δεν 

αναφέρεται μόνο στην ύπαρξη ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών προς τους μαθητές αλλά 

και προς όλους τους εμπλεκομένους, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι 

γονείς των μαθητών. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη διοίκηση του σχολείου και στον 

τρόπο μεταχείρισης των καταστάσεων από την πλευρά της δικαιοσύνης, ο οποίος 

αναλύεται εκτενέστερα στις συμπερασματικές παρατηρήσεις. 

 

Αναφορές:  

Α3: «Η κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει τη διοίκηση του σχολείου και απαιτεί να εφαρμόζουμε δημοκρατική ηγεσία. Ο 

διευθυντής φροντίζει για ίσες ευκαιρίες προς όλους τους μαθητές, για απονομή 

δικαιοσύνης σε όλους τους εμπλεκόμενους (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και  μεριμνά 

για δικαιοσύνη στην αξιολόγηση. Αυτό θα επιτευχθεί αν ο κάθε διευθυντής βοηθήσει τους 
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εμπλεκόμενους να συμμετέχουν στη διοίκηση του σχολείου, δηλαδή να παίρνουν μέρος 

στη λήψη των αποφάσεων».  

Α5: «Στο σχολικό χώρο η κοινωνική δικαιοσύνη έχει σχέση με την ύπαρξη ίσων 

ευκαιριών για όλους, δηλαδή για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές αλλά και κάποιες 

φορές  για τους γονείς των μαθητών». 

Α7: «….. Φαντάζομαι πως είναι η αντιμετώπιση όλων των μαθητών ως ίσων, αλλά 

έχοντας πάντοτε υπόψη μας, ότι δεν είναι ίδιοι. Πολλές φορές χρειάζεται να 

αντιμετωπίσουμε εξειδικευμένα κάποιους μαθητές, προσπαθώντας πάντοτε να δίνουμε σε 

όλους τους υπόλοιπους την εικόνα, ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις από όλους. Η κοινωνική 

δικαιοσύνη δεν είναι η ισοπέδωση». 

 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Ισότητα ευκαιριών  Α2, Α3, Α5, Α8 

Δικαιοσύνη Α2, Α5, Α6 

Ίσες ευκαιρίες μάθησης και ολοκλήρωσης 

της προσωπικότητας του παιδιού 

Α1, Α6 

Δημοκρατία Α2, Α5 

Αξιοκρατία Α3, Α5 

Δημοκρατική ηγεσία και συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων 

Α3 

Ελευθερία Α2 

Εμπιστοσύνη προς τους εμπλεκόμενους 

και τους μαθητές 

Α4 

Φιλανθρωπία Α7 

Ενσυναίσθηση Α8 

 

Σχόλια:  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους τη συσχέτιση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης με την ισότητα ευκαιριών προς όλους τους εμπλεκόμενους της 

σχολικής μονάδας και των μαθητών αλλά τη συσχέτιση της κοινωνικής δικαιοσύνης με 

την απονομή δικαιοσύνης εν γένει. Παράλληλα, καταγράφθηκαν αρκετά γενικές 

συσχετίσεις όπως είναι η έννοια της αξιοκρατίας, δημοκρατίας και της ελευθερίας.  
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Αναφορές:  

Α1: « Οι έννοιες με τις οποίες θα συνέδεα την κοινωνική δικαιοσύνη είναι οι ίσες 

ευκαιρίες μάθησης, ίσες ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων, ίσες ευκαιρίες δηλαδή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού». 

Α6: «Η κοινωνική δικαιοσύνη συνδέεται με την αξία της ισότητας, την ίση συμμετοχή 

όλων στα μαθητικά αγαθά και την απονομή της δικαιοσύνης». 

Α8: «Η κοινωνική δικαιοσύνη συνδέεται με την έννοια της ενσυναίσθησης και την 

ισότητα ευκαιριών». 

 

Ερώτηση 2. Πώς κατανοείτε την έννοια της άσκησης της ηγεσίας και πώς 

περιγράφετε τον ηγέτη μιας σχολικής μονάδας; 

 

Πίνακας 7. Παρουσίαση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του πρώτου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Κατοχή συγκεκριμένων αρετών κατά την 

άσκηση της ηγεσίας (συνεργασία, 

ενσυναίσθηση, υποστήριξη 

υφισταμένων) για τη βελτίωση της 

σχολικής μονάδας 

Α1, Α3, Α4, Α5, Α7, Α8 

Όραμα και μεταφορά κοινού οράματος 

στους υπόλοιπους 

Α1, Α3, Α6, Α8 

Άνθρωπος που επιβάλλει το νόμο και 

τους κανόνες 

Α2, Α4, Α5, Α6 

Σχολικός ηγέτης = επικεφαλής και 

υπεύθυνος της σχολικής μονάδας 

Α2, Α4, Α5 

Ηγέτης = πρότυπο προς μίμηση και 

εμπνευστής 

Α7 

 

Σχόλια:  

Αρκετοί συμμετέχοντες σχολίασαν τον όρο ηγεσία στη σχολική μονάδα και οι 

περισσότεροι αρκέστηκαν στο να περιγράψουν ή να δώσουν στοιχεία, τα οποία 

συνθέτουν το προφίλ ενός σχολικού ηγέτη. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η πλειοψηφία 

αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες αρετές και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο κάθε 

ηγέτης στη σχολική μονάδα, έπειτα έγινε αναφορά στην προώθηση του κοινού 

οράματος από τον διευθυντή ηγέτη ως σημαντική προϋπόθεση για την ύπαρξη 

αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας. Τέλος, αρκετοί αναφέρθηκαν και ίσως 

περισσότερο γραφειοκρατικό ρόλο που χρειάζεται να έχει ο ηγέτης μιας σχολικής 

μονάδας αλλά και την άλλη όψη του, αυτής του ηγέτη – προτύπου μίμησης. 
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Αναφορές: 

Α2: «Ο ηγέτης είναι  ο επικεφαλής της σχολικής μονάδας που αναλαμβάνει την ευθύνη 

για ό,τι συμβεί μέσα στο σχολικό χώρο. Με αυτή την έννοια οποιαδήποτε θέματα, 

προβλήματα είναι αναγκασμένος να τα αντιμετωπίσει και να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο 

για την επίτευξη εύρυθμης λειτουργίας».  

Α3: «… η ηγεσία χρειάζεται ένα όραμα. Το δεύτερο στάδιο της ηγεσίας είναι η 

παρουσίαση και η κοινή αποδοχή του οράματος από το σύνολο της σχολικής μονάδας, 

δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται  κάθε μέρα σκληρή δουλειά 

για να τηρηθούν οι ισορροπίες και να λειτουργήσει σωστά το σχολείο, έχοντας κοινή 

πορεία πλεύσης και κοινό όραμα».  

Α5: «Ηγεσία σε μια σχολική μονάδα δε σημαίνει μόνο κάποιος ο οποίος διεκπεραιώνει 

γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, που ορίζει ο νόμος, αλλά είναι μια έννοια πιο ευρεία, η 

οποία περιλαμβάνει περισσότερα χαρακτηριστικά από τα τυπικά προσόντα που πρέπει να 

έχει, όπως για παράδειγμα να έχει ενσυναίσθηση, να ακούει τα προβλήματα των άλλων 

και να δίνει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν στη σχολική μονάδα».  

 

Ερώτηση 3. Ποίος είναι ο ρόλος του κοινωνικά δίκαιου ηγέτη; 

 

Πίνακας 8. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του πρώτου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Δημιουργία κατάλληλου σχολικού 

κλίματος και παροχή ίσων ευκαιριών 

ανάπτυξης και μάθησης για όλους 

(μαθητές και εκπαιδευτικούς) 

Α1, Α3, Α5, Α6, Α8  

Διαμόρφωση συμπεριφοράς (να μην είναι 

μεροληπτικός, να μην είναι ρατσιστής, να 

λάβει υπόψη του αρχές της δημοκρατίας 

και της ελευθερίας) και χειρισμός 

καταστάσεων με κριτήρια που 

αποβλέπουν στην κοινωνική δικαιοσύνη 

Α2, Α4, Α7, Α8 

Ένδειξη αληθινού ενδιαφέροντος προς 

όλους του συμμετέχοντες στη σχολική 

μονάδα, γνώση και λύση των 

προβλημάτων τους 

Α3, Α7, Α8 
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Σχόλια: 

Όλοι οι συμμετέχοντες στις απαντήσεις τους συσχέτισαν την ανθρώπινη υπόσταση που 

πρέπει να έχει ένας κοινωνικά δίκαιος ηγέτης με τις αρχές της ισότητας και την παροχή 

ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και μάθησης. Οι περισσότεροι σύμφωνα με τις απαντήσεις 

έδωσαν έμφαση στη δημιουργία ενός κατάλληλου σχολικού κλίματος και στην παροχή 

ίσων ευκαιριών σε όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα. Ενώ παράλληλα οι 

υπόλοιπες απαντήσεις συμπληρώνουν αρμονικά το προφίλ και τον τρόπο προσέγγισης 

των υποκειμένων και των καταστάσεων στα σχολεία. 

 

Αναφορές: 

Α2: «Κοινωνικά δίκαιος ηγέτης είναι αυτός που λειτούργει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην 

κάνει διακρίσεις και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας, της 

ελευθερίας και της ισότητας». 

Α5: «Ο κοινωνικά δίκαιος ηγέτης είναι αυτός που αντιμετωπίζει όλα τα μέλη της 

σχολικής του μονάδας ισάξια, ισότιμα και προσπαθεί να τους δίνει ίσες ευκαιρίες και τις 

ίδιες δυνατότητες, ακόμα και τις ευπαθείς ομάδες και τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 

μεγάλες δυνατότητες». 

Α8: «Ένας κοινωνικά δίκαιος ηγέτης πρέπει να χειρίζεται τις καταστάσεις με δικαιοσύνη, 

να δίνει ευκαιρίες σε συναδέλφους και παιδιά. Επίσης, δεν πρέπει να είναι απόλυτος και 

να ακούει το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές/-τριες όταν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα». 
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Ερώτηση 4. Ποιοί παράγοντες είναι καθοριστικοί στη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων για την κοινωνική δικαιοσύνη και γιατί (π.χ. Σπουδές) 

 

Πίνακας 9. Παρουσίαση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του πρώτου άξονα 

Κατάταξη απαντήσεων ανά συμμετέχοντα με σειρά – βαθμό σημαντικότητας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια:   

Οι συμμετέχοντες είχαν περίπου τις ίδιες απόψεις, αλλά κατατάσσοντας τες σύμφωνα 

με τις δικές τους απαντήσεις δεν δίνουν όλοι τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, με γνώμονα τις απαντήσεις τους πως οι σπουδές δεν είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για την κοινωνική 

δικαιοσύνη, αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή έχουν οι προσωπικές αντιλήψεις, η 

ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου καθώς και το οικογενειακό και 

Α1 Α2 Α3 Α4 

Νέα 

αναγνώσματα 

Εμπειρία Προσωπικές 

αντιλήψεις 

Προσωπικές 

αντιλήψεις 

Ικανότητα 

ταύτισης, 

υιοθέτησης και 

μετάδοσής των 

νέων 

αναγνωσμάτων 

Σπουδές Πίστη στην 

ίδια την 

αξία της 

κοινωνικής 

δικαιοσύνης 

Αγάπη για τον 

συνάνθρωπο 

Υπάρχουσες 

γνώσεις 

Οικογενειακό 

περιβάλλον 

Σπουδές Σπουδές 

 

 

Α5 Α6 Α7 Α8 

Η ηθική 

υπόσταση 

του κάθε 

ανθρώπου 

Υπάρχουσες 

γνώσεις 

Περιβάλλον 

ανατροφής και 

εμπειρίες ζωής 

Οικογενειακό 

και κοινωνικό 

υπόβαθρο 

Σπουδές Συνεργασία 

με ανθρώπους 

που προάγουν 

το πνεύμα της 

κοινωνικής 

δικαιοσύνης 

Ιδιοσυγκρασία 

και ετοιμότητα 

αλλαγής 

στοιχείων της 

προσωπικότητας 

Προσωπικότητα 

- κοσμοθεωρία 

Επιμορφώσεις  Κοινωνικός 

περίγυρος 

 Σπουδές 
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κοινωνικό περιβάλλον του καθενός. Παρακάτω στα συμπεράσματα και συνδυαστικά με 

τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις πέντε και έξι, γίνεται μια κριτική 

παρατήρηση για την πηγή διαμόρφωσης των αντιλήψεων περί κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 

Ερώτηση 5. Θεωρείτε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό 

στοιχείο της προσωπικότητας που μπορεί να καλλιεργηθεί και να διδαχθεί από 

οποιονδήποτε ή μήπως αποτελεί χαρακτηριστικό και συγκεκριμένο απόκτημα 

λίγων ανθρώπων;  

 

Πίνακας 10. Παρουσίαση απαντήσεων πέμπτης ερώτησης του πρώτου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Ναι μπορεί να καλλιεργηθεί  Α1, Α2, Α4, Α8 

Συνδυασμός απάντησης (καλλιέργεια, 

αλλά σχετίζεται με την επιθυμία και την 

προσωπικότητα του καθενός) 

Α3, Α5, Α6, Α7 

 

Σχόλια:   

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι μοιρασμένες σε δυο απαντήσεις. Οι μισοί 

απάντησαν, ότι μπορεί να καλλιεργηθεί από τον καθένα δίνοντας και μια σύντομη 

τεκμηρίωση, όπως και οι υπόλοιποι μισοί απάντησαν με σύντομη τεκμηρίωση για το 

λόγο που μπορεί να καλλιεργηθεί αλλά χρειάζεται να υπάρχει η επιθυμία και 

συγκεκριμένα στοιχεία της προσωπικότητας τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την 

καλλιέργεια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η παραπάνω αντίληψη σχολιάζεται 

εκτενέστερα στις συμπερασματικές παρατηρήσεις.  

 

Αναφορές: 

Α7: «Δυνητικά μπορεί να καλλιεργεί στη ψυχή κάθε ανθρώπου. Στην πραγματικότητα 

είναι απόκτημα λίγων ανθρώπων, λίγοι μπορούν να πουν ότι είναι κοινωνικά δίκαιοι. 

Αλλά πιστεύω πως τα ανθρώπινα όντα κάτω από τις σωστές συνθήκες, με το σωστό 

συλλογισμό, αναλογισμό και τη σωστή παιδεία, μπορούν όλοι να γίνουν κοινωνικά 

δίκαιοι».  

Α8: «Η κοινωνική δικαιοσύνη σίγουρα μπορεί να αποκτηθεί από όλους και να διδαχθεί 

και μέσα στην οικογένεια και στο σχολείο ακόμα και η ίδια η κοινωνία μπορεί να 

μεριμνήσει».   
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Ερώτηση 6. Πως ορίζετε τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ή Ευπαθείς 

Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) Ποιες από τις κατηγορίες ΕΚΟ γνωρίζετε και ποιες 

διαπιστώνετε στο σχολικό χώρο; 

 

Πίνακας 11. Παρουσίαση απαντήσεων έκτης ερώτησης του πρώτου άξονα 

Κατηγορίες ΕΚΟ (Απαντήσεις) Αριθμός απαντήσεων επί του συνόλου 

των ερωτηθέντων (8) 

Μαθητές που αντιμετωπίζουν σωματικά 

προβλήματα  και νοητικά προβλήματα, 

άτομα με ειδικές ανάγκες. 

8 

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 5 

Μαθητές με οικονομικά προβλήματα 5 

Αλλοδαποί – μετανάστες μαθητές 3 

Ομογενείς – παλιννοστούντες μαθητές 2 

Ρομά μαθητές 2 

Πρόσφυγες μαθητές 1 

Μαθητές από μονογονεϊκές οικογένειες 1 

Μαθητές με διαφορετικές προτιμήσεις 

φύλου 

1 

Εκπαιδευτικοί με προσωπικά 

προβλήματα 

1 

 

Σχόλια:  

Οι επτά από τους οκτώ συμμετέχοντες έδωσαν έναν γενικό ορισμό των Ευάλωτων 

Κοινωνικών Ομάδων και λίγοι γνώριζαν συγκεκριμένες καταστάσεις και 

υποκατηγορίες. Δυστυχώς, από τις απαντήσεις τους γίνεται αισθητή η έλλειψη 

ενημέρωσής τους για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αναλύεται και παρακάτω 

στα συμπεράσματα. 

 

Αναφορές: 

Α1: «Δεν χρειάζεται κάποιο παιδί να είναι ανάπηρο για να μπει στην κατηγορία των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων». 

Α3: «Ο όρος Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, είναι ένας όρος ομπρέλα. Κάτω από αυτή 

την ομπρέλα, μπορούν να ενταχθούν αρκετές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, είτε έχουν να κάνουν με την ειδική αγωγή, είτε με τους πρόσφυγες, είτε με 

αλλοδαπούς και τα τελευταία χρόνια υπάγονται ομάδες παιδιών, που βιώνουν την 

οικονομική κρίση. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν την ανάγκη να προστατευτούν στο σχολικό 

χώρο και φυσικά να δοθούν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας διάφορες 

αντισταθμιστικές δομές για την υποστήριξή τους».  
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Α7: «Είναι ομάδες ανθρώπων, οι οποίες για κάποιο λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα, 

τα οποία δεν τα αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Συνιστούν μειοψηφίες και τα 

προβλήματα αυτά τους κάνουν ευάλωτους, για κάποιο λόγο ευαίσθητους σε καταστάσεις 

και προβλήματα στα οποία δεν είναι οι υπόλοιποι ευαίσθητοι. Τέτοιες κατηγορίες 

συνιστούν άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες, με νοητικές - πνευματικές αναπηρίες, πολύ 

φτωχοί άνθρωποι, Ρομά, μετανάστες».  

 

Ερώτηση 7. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ζητήματα κοινωνικής αδικίας στο 

ελληνικό σχολείο; Αν ναι ποια είναι αυτά; Δώστε κάποια παραδείγματα. 

 

Πίνακας 12. Παρουσίαση απαντήσεων έβδομης ερώτησης του πρώτου άξονα 

Απαντήσεις Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Έλλειψη υποστήριξης από το κράτος και 

το Υπουργείο Παιδείας  

Α3, Α4, Α5 

Έλλειψη συνεργασίας γονέων – σχολικής 

μονάδας και υπονόμευση του 

εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς 

Α2, Α8 

Το απόλυτα εξισωτικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και η ομοιομορφία ως προς τον 

τρόπο προσέγγισης των μαθητών. 

Α1, Α7 

Μη αποδοχή συγκεκριμένων μαθητών 

που ανήκουν σε ΕΚΟ από την τοπική 

κοινότητα ή και τους ίδιους τους μαθητές    

Α3, Α7 

Έλλειψη μέριμνας αρκετών 

εκπαιδευτικών μονάδων (διευθυντής, 

σύλλογος διδασκόντων) για μαθητές που 

βιώνουν προβλήματα 

Α6 

Τρωτό σύστημα εκλογής διευθυντών Α8 

 

Σχόλια:  

Οι συμμετέχοντες απάντησαν με παραδείγματα την παραπάνω ερώτηση, αλλά για τους 

εύλογους λόγους της έρευνας οι απαντήσεις τους κατηγοριοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, 

όσοι συμμετέχοντες απάντησαν ότι υπάρχει έλλειψη υποστήριξης από το κράτος και το 

Υπουργείο Παιδείας, έδωσαν συγκεκριμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα·  

Α3: «Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν θεσμοθετημένες κάποιες δομές, αντισταθμιστικής αγωγής. 

Δυστυχώς, όμως το Υπουργείο Παιδείας πολλές φορές δεν φροντίζει να υπάρχουν ή να 

εξασφαλιστούν τα κατάλληλα κονδύλια για τη δημιουργία και την υποστήριξη αυτών των 

δομών. Όταν το υπουργείο αρνείται να βοηθήσει και να υποστηρίξει μια σχολική μονάδα 
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με προβλήματα και μαθητές που βιώνουν την εκπαιδευτική ανισότητα, αυτό είναι μια 

μορφή κοινωνικής αδικίας στο σχολικό χώρο». 

Α4: «Κοινωνική αδικία στο ελληνικό σχολείο υπάρχει, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι 

υποβαθμισμένες. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εκλείψουν τις κοινωνικές αδικίες για 

αυτό πολλές φορές μετά το πέρας του ωραρίου κάθονται χωρίς οικονομική αμοιβή να 

κάνουν μαθήματα σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχει και το 

κοινωνικό φροντιστήριο. Απλούστατα, όμως το κράτος πρέπει να έχει κοινωνικά 

φροντιστήρια ή μέσα στο σχολείο να υπάρχει το διάβασμα αφού τελειώσει το σχολείο. Το 

πρόβλημα στη σημερινή εποχή είναι, ότι έχουμε αυτού του είδους τις αδικίες. Το κράτος 

θα πρέπει να βρει αυτή τη φόρμα, ώστε αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε εξωσχολικούς φορείς για το 

διάβασμά τους, να τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέσα από το σχολείο για την σωστή 

και αποτελεσματική καθοδήγησή τους». 

Α5: «Θεωρώ, ότι υπάρχουν ζητήματα κοινωνικής αδικίας στο ελληνικό σχολείο. Ένα 

παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Δεν είναι 

ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα που έχουν, αλλά δεν έχουν την απαραίτητη βοήθεια. 

Αυτά τα παιδιά δεν μπαίνουν εύκολα στα τμήματα ένταξης, ούτε τους παρέχεται εύκολα 

ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης, ο χρόνος στον εκπαιδευτικό δεν επαρκεί και για αυτό 

μένουν πίσω, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης που έχουν τα υπόλοιπα γιατί έχουν 

κάποιες ιδιαιτερότητες». 

 

2
ος

 άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές εμπειρίες των 

διευθυντών σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή 

ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

 

Ερώτηση 1.και 1.1  

1. Υπάρχουν συγκεκριμένα επιμορφωτικά σεμινάρια ή μεταπτυχιακά 

προγράμματα που αποσκοπούν σε θέματα προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στην εκπαίδευση ή ακόμα προγράμματα που προωθούν την ηγεσία για την 

κοινωνική δικαιοσύνη; Έχετε παρακολουθήσει τέτοιου είδους σεμινάρια ή 

προγράμματα;  Αν ναι, ήταν με τη δική σας θέληση ή με την παρότρυνση 

συναδέλφων;  

1.1 Ποιο ήταν το περιεχόμενό τους; Σας βοήθησαν ως προς τον τρόπο άσκησης της 

ηγεσίας σας στη σχολική μονάδα. 
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Πίνακας 13. Παρουσίαση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του δεύτερου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Όχι δεν γνωρίζω και δεν έχω 

συμμετάσχει 

Α1, Α2, Α3, Α5, Α7 

Υπάρχουν προγράμματα που προωθούν 

θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης γενικά, 

όχι όμως της ηγεσίας για την κοινωνική 

δικαιοσύνη 

Α2, Α4, Α6, Α8 

 

Σχόλια: 

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό ή 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη, 

καθώς οι επτά από τους οκτώ δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους, μόνο ένας από τους οκτώ 

έχει ακούσει – πληροφορηθεί για αυτά, αλλά δυστυχώς δεν διεξάγονται στην Ελλάδα. 

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει προγράμματα στα οποία 

αρκετές φορές θίγονται ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης κάτω από ευρύτερες 

θεματικές, όχι και τόσο σχετικές με την άσκηση της ηγεσίας.  

 

Αναφορές: 

Α1: «… αν έχεις κάποιο σχολικό σύμβουλο που έχει κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

για παράδειγμα στην ειδική αγωγή σίγουρα θα φροντίσει να σε ενημερώσει είτε για την 

εξατομικευμένη διδασκαλία είτε για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, είτε για τον τρόπο 

που αντιμετωπίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση είσαι τυχερός για 

να αντιμετωπίσεις κάποιες ειδικές κατηγορίες μαθητών που ίσως να προκύψουν. 

Επιμορφωτικά σεμινάρια και μεταπτυχιακά για την κοινωνική δικαιοσύνη, όχι, δεν έχει 

ακούσει και δεν έχω συμμετάσχει σε κάτι αντίστοιχο». 

 

Α2: «Δεν έχω παρακολουθήσει προγράμματα και σεμινάρια με θέμα την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Εκτός από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σχετίζεται με την ηγεσία 

γενικά».  

Α4: «Σε πολλά σεμινάρια  τα τελευταία χρόνια όμως, είχαμε τη δυνατότητα να 

ασχοληθούμε με θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

που προάγουν στους άξονες τους θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα παρακολούθησα με 

τη δική μου θέληση. Το περιεχόμενό τους ήταν σχετικό με την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. Ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας στη σχολική μονάδα είναι κάτι το οποίο το 
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μαθαίνεις σιγά – σιγά, όμως σε βοηθούν να διαμορφώσεις να επεξεργαστείς τον τρόπο 

που ασκείς ηγεσία».  

Α5: «Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοιου είδους σεμινάρια ή προγράμματα που να 

σχετίζονται με την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης». 

Α6: «Δεν έχω υπόψη μου κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα για 

κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση. Μπορεί να υπάρχουν κάποια γενικά σεμινάρια 

για τον διευθυντή ηγέτη, στα οποία ίσως θίγονται ως υποενότητες ζητήματα κοινωνικής 

δικαιοσύνης».  

Α8: «Υπάρχουν αρκετά προγράμματα είτε μεταπτυχιακά είτε επιμορφωτικά σεμινάρια, εκ 

των οποίων προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη. Έχω παρακολουθήσει ένα τέτοιο 

πρόγραμμα, το οποίο είχε να κάνει με την εκπαίδευση και των κοινωνικό αποκλεισμό. 

Παράλληλα, στο σχολείο υπάρχουν προγράμματα ψυχικής υγιεινής, από τα οποία 

προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και τα παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί.  Όμως, για 

την προώθηση της ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη δεν γνωρίζω κάτι. Ό,τι έχω 

παρακολουθήσει έγινε με τη δική μου θέληση και λόγω των δικών μου ιδιαίτερων 

προσωπικών ενδιαφερόντων. Τα σεμινάρια και το μεταπτυχιακό που παρακολούθησα με 

βοήθησαν αρκετά όχι μόνο στον τρόπο άσκησης της ηγεσίας αλλά και στον τρόπο 

άσκησης των εκπαιδευτικών μου καθηκόντων».  

 

Ερώτηση 2. Σύμφωνα με τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες, σκιαγραφείστε το 

προφίλ ενός ηγέτη που δεν αποβλέπει στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στο σχολικό χώρο ή περιγράψτε ένα περιστατικό στο οποίο η ηγεσία δεν έπραξε 

ορθά και αναίρεσε την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο.  

 

Πίνακας 14 . Παρουσίαση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του δεύτερου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Ο αδιάφορος ηγέτης Α1, Α2, Α3, Α5 

Ο απλός διεκπεραιωτής Α1,Α3, Α7 

Ο αυταρχικός ηγέτης Α2, Α8 

Διευθυντής με προσωπικά συμφέροντα 

και εκμεταλλευτής της διοικητικής του 

θέσης 

Α4, Α8 

Ο απόλυτα εξισωτικός ηγέτης Α7 

Ο προκατειλημμένος διευθυντής Α6 
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Σχόλια:  

Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι δύο από τους οκτώ συμμετέχοντες απάντησαν δίνοντας 

παραδείγματα στα οποία η ‘‘ηγεσία’’ δεν έπραξε ορθά, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

απάντησαν δίνοντας χαρακτηριστικά στοιχεία που σκιαγραφούν το προφίλ ενός ηγέτη 

που δεν αποβλέπει στην κοινωνική δικαιοσύνη. Στα συμπεράσματα τα παραπάνω 

στοιχεία χρησιμοποιούνται ως στοιχεία προς αποφυγή για έναν ηγέτη που αποβλέπει 

στην κοινωνική δικαιοσύνη. 

 

Αναφορές: 

Α1: «Το προφίλ ενός ηγέτη που δεν αποβλέπει στην απονομή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, είναι αυτό ενός αδιάφορου ηγέτη. Είναι ο σχολικός ηγέτης διευθυντής ο 

οποίος είναι απλός διεκπεραιωτής σχολικών εγγράφων, αυτός που εκτελεί το διοικητικό 

του έργο άψογα είναι εντάξει στο εργασιακό του ωράριο και υποχρεώσεις αλλά πέρα από 

εκεί δεν φροντίζει καθόλου να μάθει και να κατανοήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα τόσο 

των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών της σχολικής κοινότητας». 

Α8: «Κοινωνική αδικία είναι το να επιβάλλει η ηγεσία την άποψή της πάνω σε ένα θέμα 

και να μην λάβει υπόψη της το σύλλογο των διδασκόντων. Για παράδειγμα, έχει 

παρατηρηθεί μερικοί διευθυντές να συμπεριφέρονται επιλεκτικά καλά σε κάποιους 

συναδέλφους και σε κάποιους μαθητές λόγω προσωπικών συμφερόντων και από τις δύο 

μεριές».  

 

Ερώτηση 3. Έχει έρθει στην αντίληψή σας κάποιο περιστατικό στο οποίο έχετε 

εμπλακεί και αναιρεί την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο; Πώς 

το αντιμετωπίσατε; 3.1 Με ποια κριτήρια αποφασίσατε; Ποια ήταν η αρχή που 

θεωρήσατε απαρέγκλιτη; 3.2 Αντιμετωπίσατε δυσκολίες ή εμπόδια; Από πού 

ζητήσατε βοήθεια;  3.3 Σας βοήθησαν τα σεμινάρια που παρακολουθήσατε; 

 

Πίνακας 15. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα 

Απάντηση Αριθμός απαντήσεων επί του συνόλου 

των ερωτηθέντων (8) 

Ναι 8 

 

Όλοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με περιστατικό το οποίο αναιρεί την απονομή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο. Οι τρεις από τους οκτώ στο παράδειγμα που 

έδωσαν δεν είχαν τότε διευθυντική θέση αλλά ήταν μέλη του συλλόγου διδασκόντων 

ενώ οι υπόλοιποι κατείχαν διευθυντική θέση.  
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Πίνακας 16. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Μη αποδοχή μαθητών (κυρίως ΕΚΟ) στο 

σχολικό χώρο από γονείς και αιτήματα 

απομάκρυνσής τους 

Α3, Α5 

Καταπιεστική συμπεριφορά γονέων για 

επιβολή ελαφρύτερων ποινών, λόγω 

‘‘κοινωνικού κύρους’’ σε μαθητές 

‘‘θύτες’’ 

Α6, Α7 

Περιθωριοποίηση σχολικού τμήματος 

από εκπαιδευτικές, ενδοσχολικές και 

εξωσχολικές δραστηριότητες 

Α1 

Ρατσιστικό περιστατικό ανάμεσα σε 

μαθητές 

Α4 

Περιστατικό βίας στη σχολική μονάδα 

μεταξύ μαθητών και γονέων 

Α2 

Παρακώλυση εκπαιδευτικού έργου της 

εκπαιδευτικής μονάδας από 

εκπαιδευτικούς χωρίς τα τυπικά 

προσόντα και διεκδίκηση θέσης εργασίας 

Α8 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έδωσαν και στοιχεία για τον τρόπο αντιμετώπισής 

τους. Τα περισσότερα περιστατικά κοινωνικής αδικίας σχετίζονται με την μη αποδοχή 

των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και γύρω από αυτή την ενέργεια 

σχετίζονται και οι ίδιοι οι μαθητές και οι αντιλήψεις των γονέων τους. Οι γονείς όπως 

και σε παρακάτω ερωτήσεις και στα συμπεράσματα στα οποία αναλύεται περισσότερο 

ο ρόλος των γονέων και οι σχέσεις τους με τη σχολική κοινότητα, φαίνεται να 

εμπλέκονται σε θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα, κυρίως με λάθος τρόπο. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες και ανάγνωση των απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων 

έχει δοθεί cd με αρχείο το οποίο περιέχει γραπτώς όλες τις απαντήσεις συγκεντρωτικά 

ανά ερώτηση. 

 

Πίνακας 17. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Πολύωρη - πολύμηνη συζήτηση και 

διάλογος με τους εμπλεκομένους 

Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8 

Παιδαγωγικές πρωτοβουλίες και 

υλοποίηση προγραμμάτων 

Α1, Α5 

Βοήθεια από εξωτερικούς φορείς Α6 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι αρχές που θεώρησαν απαρέγκλιτες 

για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιστατικών. 

 

Πίνακας 18. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Επιθυμία διανομής ίσων (εκπαιδευτικών 

ευκαιριών). Ισότητα 

Α1, Α3, Α4, Α6, Α7 

Προαγωγή δημοκρατικών αρχών Α2, Α7, Α8 

Διατήρηση ισορροπίας στο σχολικό χώρο Α2, Α6 

Αποδοχή διαφορετικότητας Α5 

 

     Παράλληλα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν δυσκολίες. Άλλοι 

προσπάθησαν να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, άλλοι με τη 

συνδρομή του συλλόγου διδασκόντων και των άμεσα εμπλεκομένων, ενώ υπήρχαν και 

περιπτώσεις που ζητήθηκε βοήθεια από σχολικούς συμβούλους και εξωτερικούς 

φορείς.  

Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση 3.3 «Σας βοήθησαν τα σεμινάρια που 

παρακολουθήσατε;» Οι περισσότεροι απάντησαν ναι αρκετά, κάποιοι δεν είχαν 

παρακολουθήσει σεμινάρια που αποβλέπουν σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης ή 

θέματα παρεμφερή του περιστατικού και κάποιοι άλλοι βασίστηκαν περισσότερο στην 

εκπαιδευτική και διευθυντική εμπειρία που είχαν.   

 

Αναφορές: 

Α2: «Με βοήθησε περισσότερο, η εμπειρία που έχω αποκομήσει ως εκπαιδευτικός και 

διευθυντής».  

Α3: «Ναι, με βοήθησαν τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει και κυρίως η φοίτηση μου 

στο διδασκαλείο και στο τμήμα της ειδικής αγωγής. Παράλληλα, η δεκαετής εμπειρία μου 

στην ειδική αγωγή φάνηκε πολύτιμη, γιατί όταν ζεις τη διαφορετικότητα από κοντά, την 

αντιμετωπίζεις διαφορετικά».  

Α6: «Γενικά τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει σε όλη την εκπαιδευτική και 

διευθυντική μου πορεία με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτά βέβαια που είχαν αξία ήταν 

αυτά που υλοποιήθηκαν μέσα στο σχολείο, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς αλλά 

και με τη συνδρομή του διδακτικού προσωπικού. Ήταν χρονοβόρα, αλλά βοήθησαν και 

εμένα αλλά και τους καθηγητές, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες, διότι τα 

περισσότερα ήταν βιωματικά». 
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Ερώτηση 4. Έχετε εμπλακεί εκτός σχολικού χώρου σε δραστηριότητες που 

αποβλέπουν στην απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης; (π.χ. σε επίπεδο 

εθελοντικό, λόγω ιδιαίτερου προσωπικού ενδιαφέροντος,  σε συνεργασία με την 

τοπική κοινότητα κ.λπ.) 

 

Πίνακας 19. Παρουσίαση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του δεύτερου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Ναι Α2, Α5 

Ναι παλαιότερα Α3, Α7 

Όχι Α1, Α4, Α6, Α8 

 

Σχόλια: 

Τέσσερεις από τους οκτώ συμμετέχοντες δεν έχουν εμπλακεί εκτός σχολείου σε 

δραστηριότητες που αποβλέπουν στην απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Συγκεκριμένα οι δυο από τους τέσσερεις απάντησαν πως το μόνο που κάνουν είναι να 

παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και να συμμετέχουν σε τοπικούς συλλόγους, 

που ίσως μέσα από αυτούς να συζητηθούν θέματα κοινωνικά και εκπαιδευτικά. Οι 

υπόλοιποι συμμετέχοντες, κυρίως αυτοί που απάντησαν ναι, ο ένας από τους δύο 

συμμετέχει σε υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικών και αντιμετωπίζει αρκετά 

προβλήματα κάθε θεματικής κυρίως κοινωνικού προσανατολισμού και προσπαθεί να 

δίνει λύσεις σε προβλήματα που εμφανίζονται σε σχολικές μονάδες και γονείς 

μαθητών, ενώ ο άλλος συμμετέχει σε ένα σύλλογο εκπαιδευτικών και στο δημοτικό 

συμβούλιο της περιοχής του για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Οι 

εναπομείναντες δυο συμμετέχοντες ασχολήθηκαν παλαιότερα λόγω δικού τους 

προσωπικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητες που αποβλέπουν στην κοινωνική 

δικαιοσύνη. Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται μια αντίφαση ανάμεσα στις απαντήσεις 

που έδωσαν στην τρίτη και τέταρτη ερώτηση, ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν την 

κοινωνική δικαιοσύνη, διότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν έρθει αντιμέτωποι με 

περιστατικό κοινωνικής αδικίας στο σχολικό χώρο και αναγκάστηκαν να το 

αντιμετωπίσουν, αλλά όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο η πλειοψηφία δεν εμπλέκεται 

σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό 

οφείλεται ίσως λόγω ιδιοσυγκρασίας και διαφορετικών ενδιαφερόντων, είτε έλλειψης 

χρόνου ακόμη και άγνοιας. Επομένως, οι διευθυντές συνήθως έρχονται σε επαφή με 

θέματα προαγωγής κοινωνικής δικαιοσύνης, μόνο όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στη 

σχολική μονάδα. 
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Αναφορές: 

Α3: «…δεν έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ περαιτέρω και συγκεκριμένα αυτό το χρονικό 

διάστημα, αλλά όταν εργαζόμουν στην ειδική αγωγή επισκεπτόμουν τα απογεύματα 

οικογένειες με παιδιά που αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα και κυρίως για να συζητήσω 

με τους γονείς και να τους υποστηρίξω, διότι αισθάνονταν περιθωριοποιημένοι». 

Α4: «Για απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, όχι αλλά συμμετέχω σε διάφορες κοινωνικές 

ομάδες και εθελοντικές ομάδες, ως μέλος». 

Α5: «Συνήθως εμπλέκομαι σε σύλλογο εκπαιδευτικών σε Δ.Σ. για να υπερασπιστώ τα 

δικαιώματα των εκπαιδευτικών».  

Α7: «Μια φορά όταν ήμουν νεοδιόριστη σε σχολείο επαρχιακής περιοχής μαζί με 

κάποιους συναδέλφους παραδίδαμε δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε ένα 

ορφανοτροφείο θηλέων».   

 

3
ος

 άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν σε πρακτικές που προάγουν την 

κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική μονάδα. 

 

Ερώτηση 1. Θεωρείτε ότι ακολουθείτε πρακτικές που διασφαλίζουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη στο σχολείο; 

 

Πίνακας 20. Παρουσίαση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του τρίτου άξονα 

Απάντηση Αριθμός απαντήσεων επί του συνόλου 

των ερωτηθέντων (8) 

Ναι 8 

 

Σχόλια: 

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση. Κάποιοι φάνηκαν 

πιο διστακτικοί, ίσως πιο προσγειωμένοι και ταπεινοί στην απάντησή τους, ενώ κάποιοι 

άλλοι απάντησαν γρήγορα και με βεβαιότητα θετικά. 

 

Αναφορές: 

Α1: «Προσπαθώ. Δεν μπορώ να πω ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο 

επιτυγχάνεται, αλλά είναι κάτι διαρκώς με το οποίο παλεύεις. Προσπαθώ να ανακαλύψω 

τα προβλήματα που έχει το κάθε παιδί και από εκεί και πέρα να δω πώς μπορώ να το 

βοηθήσω». 
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Α2: «Θεωρώ ότι ακολουθώ αυτή την πρακτική μέσα από την ανάπτυξη θεμάτων και την 

συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων μέσα σε πνεύμα ευρύ διαλόγου και 

τοποθετούνται όλοι οι συνάδελφοι σε αυτά τα θέματα και χαράζεται μια πολιτική πλεύσης 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων με διάλογο και συνεργασία».  

Α3: «Πιστεύω πως ναι και αυτό προσπαθώ να το τηρήσω προς όλους και στους 

εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και κυρίως όταν είμαι στην τάξη προσπαθώ να περάσω 

την κοινωνική δικαιοσύνη με διαφόρους τρόπους και θεωρώ πως το έχω πετύχει ως ένα 

βαθμό». 

Α4: «Ναι, όσο μπορώ ακολουθώ τις παραπάνω πρακτικές που ειπώθηκαν για να επιτύχω 

την κοινωνική δικαιοσύνη».  

Α5: «Ναι, θεωρώ ότι ακολουθώ τέτοιες πρακτικές». 

Α6: «Νομίζω πως ναι». 

Α7: «Προσπαθώ και για μένα είναι πρότυπο και θεάρεστο να είναι κανείς κοινωνικά 

δίκαιος. Θα ήθελα κάποιος να μου πει αν είμαι. Όσο καταλαβαίνω την έννοια της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και όσο μπορώ να το νιώσω και να το σκεφτώ, προσπαθώ να 

είμαι κοινωνικά δίκαιη».  

Α8: «Προσπαθώ να ακολουθώ τέτοιου είδους πρακτικές και να σέβομαι τους άλλους». 

 

 

Ερώτηση 2. Με ποιους τρόπους μεριμνάτε εσείς ως διευθυντής/-ντρια για την 

ενσωμάτωση των μαθητών/-τριών που θα χαρακτηρίζονταν περιθωριοποιημένοι 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι της σχολικής κοινότητας; 

 

Πίνακας 21. Παρουσίαση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του τρίτου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Ένταξη των μαθητών σε προγράμματα 

(αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά) 

Α1, Α5, Α6, Α8 

Κατανόηση αιτημάτων και 

προβλημάτων, συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους 

Α2, Α3, Α4 

Ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες 

εντός και εκτός τάξης (συμμετοχή σε 

δραστηριότητες και εκδρομές) 

Α3, Α7 

Έλεγχος επίδοσης των μαθητών για την 

παροχή κατάλληλων ευκαιριών μάθησης 

Α1 

Επιβραβεύσεις μαθητών για την 

συμμετοχή και την προσπάθεια 

Α6 
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Σχόλια: 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν πως μέσα από την ένταξη των μαθητών σε 

προγράμματα και δραστηριότητες, μπορεί να ενσωματωθούν αμεσότερα οι μαθητές που 

χαρακτηρίζονται περιθωριοποιημένοι καθώς και με τη διεξοδική συζήτηση και τη 

συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα για την εξεύρεση λύσεων. 

 

Αναφορές:  

Α2: «Προσπαθώ να ακούω τα αιτήματα και τα προβλήματα που έχουν και με τη 

συνεργασία των συναδέλφων εκπαιδευτικών και του σχολικού συμβούλου να δίνονται 

κατευθύνσεις ως προς την καλύτερη πιθανή ενσωμάτωση των μαθητών και να 

αισθάνονται ικανοποιημένοι».  

Α7: «Μέσα από διάφορες ομαδικές δραστηριότητες, για παράδειγμα στις σχολικές γιορτές 

και εκδρομές προσπαθώ να τους αναθέσω κάποια καθήκοντα ταυτόχρονα μαζί με 

κάποιους άλλους συμμαθητές τους που δεν θεωρούνται περιθωριοποιημένοι και να 

δουλέψουν όλοι μαζί ομαδικά. Έτσι ώστε και οι υπόλοιποι μαθητές να τους αποδεχθούν 

και οι ίδιοι αυτοί οι περιθωριοποιημένοι μαθητές να νιώσουν ότι δεν ανήκουν στο 

περιθώριο και ότι μπορούν να ενταχθούν και να γίνουν αγαπητοί και αποδεκτοί».  

Α8: «Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από προγράμματα ψυχικής υγείας και 

πολιτιστικά, χωρίς βέβαια να είναι φανερός ο σκοπός των προγραμμάτων, διότι είναι 

παιδαγωγικά απαράδεκτο να χαρακτηρίσεις έναν μαθητή περιθωριοποιημένο σε όλη την 

τάξη και να ανακοινώσεις ότι πρέπει να τον εντάξουμε μπροστά στο σύνολό της». 

 

Ερώτηση 3. Έχετε διαμορφώσει εσείς οι ίδιοι δράσεις για την προώθηση όλων των 

μαθητών/-τριών (περιγράψτε την) ή αρκείστε στις προωθούμενες ενέργειες και 

δράσεις του Υπουργείου Παιδείας (ποιες ενέργειες έχετε υλοποιήσει: π.χ. Τμήμα 

Ένταξης, ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι, ειδικοί παιδαγωγοί κ.α); 

 

Πίνακας 22. Παρουσίαση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του τρίτου άξονα 

Απάντηση Αριθμός απαντήσεων επί 

του συνόλου των 

ερωτηθέντων (8) 

Σχόλια 

Ναι 7 1. Παράδοση ιδιαίτερων 

μαθημάτων στο σχολικό 

χώρο μετά το διδακτικό 

ωράριο από τους 

εκπαιδευτικούς χωρίς 
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επιπλέον χρηματική 

αμοιβή.  

2. Δημιουργία 

προγραμμάτων για την 

κοινωνικοποίηση των 

μαθητών – ομαδικές 

εργασίες – τεχνητές 

παρέες. 

3. Συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς και 

εκδηλώσεις σχολικές και 

μη. 

4. Υλοποίηση δράσεων με 

εξωτερικούς φορείς (π.χ. 

Πανεπιστήμιο) και 

δημιουργία 

συμβουλευτικού σταθμού 

νέων και εκπαιδευτικών.  

5. Διοργάνωση μπαζαρ 

φιλανθρωπικού σκοπού 

για ενίσχυση ειδικών 

σχολείων και άπορων 

οικογενειών. 

6. Επισκέψεις σε ειδικά 

σχολεία της περιοχής, 

συνεργασία και προώθηση 

– γνωριμία μαθητών  με το 

διαφορετικό και 

καλλιέργεια άποψης ότι το 

διαφορετικό δεν είναι 

κακό.  

7. Υλοποίηση εκδρομών 

και περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων, 

σταδιοδρομίας, θεατρικής 

παιδείας κ.α. 

Όχι 1 1. Αν προκύψει κάποιο 

πρόγραμμα, συζητείται και 

ενισχύεται η υλοποίησή 

του με τη συνδρομή του 

σχολικού συμβούλου. 
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Ερώτηση 3.1 Τι προσδοκάτε από την εφαρμογή τους και πώς βλέπετε εσείς να 

ανταποκρίνονται οι μαθητές/-τριες και οι γονείς τους με τις πρακτικές που 

ακολουθείτε;  

 

Πίνακες 23 - 25. Παρουσίαση απαντήσεων 3.1 του τρίτου άξονα 

Τι προσδοκούν: 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Προαγωγή όλων των δυνατοτήτων των 

μαθητών 

Α4, Α6, Α8 

Η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή και 

σεβαστή 

Α2, Α5 

Σεβασμό στην υπόσταση των μαθητών 

και κοινωνικοποίηση 

Α3, Α7 

Η αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης 

να γίνει βίωμα στους εκπαιδευτικούς 

αρχικά και να μεταλαμπαδευτεί και στους 

μαθητές 

Α1 

 

Πως ανταποκρίνονται οι μαθητές/-τριες: 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι, με 

αυτοπεποίθηση 

Α1, Α3, Α4, Α5, Α7 

Αποδεκτοί στη σχολική κοινότητα Α2, Α5 

Εκφράζουν πιο εύκολα τα συναισθήματά 

τους 

Α6 

Μόνο ενθουσιασμός καμία αλλαγή 

συμπεριφοράς 

Α8 

 

Πως ανταποκρίνονται οι γονείς: 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Δείχνουν ένα υποτυπώδες ενδιαφέρον, 

χωρίς την κατάλληλη ανατροφοδότηση 

από τους ίδιους 

Α4, Α5, Α6, Α7 

Ευγνωμοσύνη Α6, Α7 

Σιγουριά και εμπιστοσύνη για την 

αποστολή του σχολείου 

Α1, Α3 

Οι γονείς έρχονται πιο κοντά με το 

σχολείο, αισθάνονται οικεία 

Α2 
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Σχόλια:  

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε πως πρωταρχικός τους στόχος είναι η 

προαγωγή όλων των δυνατοτήτων (ικανοτήτων – γνώσεων και δεξιοτήτων) των 

μαθητών και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Παράλληλα, διαπιστώνουν πως οι 

μαθητές δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτές τις δραστηριότητες και 

αισθάνονται χαρούμενοι, ενώ παράλληλα, θεωρείται άξια η παρατήρηση, ότι οι μαθητές 

πολλές φορές μόνο ενθουσιάζονται και δεν υλοποιείται ουσιαστική αλλαγή στη 

συμπεριφορά των μαθητών ή στη γνωστική τους πορεία. Τέλος, άξιο αναφοράς 

θεωρείται η δήλωση ότι οι γονείς δείχνουν δυστυχώς μόνο ένα υποτυπώδες ενδιαφέρον 

για τις πρακτικές του σχολείου, ενώ λίγοι δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους και την 

εμπιστοσύνη τους στην αποστολή του σχολείου.  

 

Αναφορές: 

Α4: «Οι μαθητές είναι χαρούμενοι, όταν γίνονται δράσεις που προάγουν τις δυνατότητές 

τους και δεν αντιμετωπίζονται ως μαθητές με υποχρεώσεις σχολικές μόνο. Οι γονείς 

δείχνουν ενδιαφέρον προς αυτές τις δράσεις και από κει και πέρα δεν παίρνουμε αρκετές 

πληροφορίες και ανατροφοδότηση από όλους τους γονείς». 

Α5: «Να μην θεωρούν τη διαφορετικότητα κάτι ξένο και να μην απορρίπτουν ο,τι είναι 

διαφορετικό. Να την αποδέχονται και να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο προς τη 

διαφορετικότητα και μελλοντικά. Το ίδιο προσπαθούμε να το περάσουμε και στους γονείς, 

όλες αυτές οι δραστηριότητες παρουσιάζονται και στους γονείς και φαίνεται ότι τις 

αποδέχονται». 

Α6: «Τα παιδιά ενεργοποιούνται σε μέγιστο βαθμό, είναι χαρούμενα και εκφράζουν πιο 

εύκολα τις ανησυχίες τους και τα συναισθήματά τους. Επίσης, εντάσσονται ευκολότερα 

και γίνονται αποδεκτά μέσα από την ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων τους. Οι γονείς 

των παιδιών, εκφράζουν ευγνωμοσύνη, έχουν βέβαια κάποιο ενδοιασμό και αυτό πηγάζει 

στο γεγονός ότι δεν έχουν αποδεχτεί πλήρως τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας».  
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Ερώτηση 3.2 Θα επιθυμούσατε να υπάρχουν περισσότερες θεσμικά παγιωμένες 

δράσεις για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης από το Υπουργείο 

Παιδείας ή θεωρείτε πως μέσα από την πρωτοβουλία του κάθε σχολείου προάγεται  

και υλοποιείται αμεσότερα το αίτημα για ένα σχολείο με ίσες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες προς όλους; 

 

Πίνακας 26. Παρουσίαση απαντήσεων 3.2 ερώτησης του τρίτου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Περισσότερες βοηθητικές δράσεις, όχι 

καθοδηγητικές 

Α2, Α3, Α4, Α7  

Περισσότερες θεσμικά παγιωμένες 

δράσεις 

Α6, Α8 

Αυτόνομο σχολείο Α1, Α5 

 

Σχόλια: 

Σε αυτή την ερώτηση οι απόψεις διέφεραν και αυτό εξηγείται διότι η κάθε σχολική 

μονάδα και ο κάθε εκπαιδευτικός σε αυτή, έχει συνηθίσει στα σφιχτά αναλυτικά 

προγράμματα και στην υλοποίηση δράσεων πάντα με τη συνδρομή και την έγκριση των 

ανώτερων εκπαιδευτικών οργάνων. Παράλληλα, παρατηρείται ότι μόνο δυο από τους 

οκτώ συμμετέχοντες απάντησαν υποστηρίζοντας την πλήρη αποκέντρωση των 

σχολικών μονάδων, ενώ τέσσερεις από τους οκτώ θεωρούν πως το Υπουργείο Παιδείας 

χρειάζεται να δημιουργήσει περισσότερο βοηθητικές δράσεις και δομές και όχι τόσο 

αυστηρά καθοδηγητικές. Τέλος, δυο από τους οκτώ συμμετέχοντες, υποστηρίζουν την 

ύπαρξη περισσότερων θεσμικά παγιωμένων δράσεων από το Υπουργείο.  

  

Αναφορές: 

Α1: «Δεν πιστεύω στους κανόνες και στα στενά οριοθετημένα πλαίσια από ένα υπουργείο, 

ειδικά όταν το υπουργείο εκφράζει τις πάγιες πολίτικες κάθε φόρα πεποιθήσεις. Θεωρώ, 

λοιπόν, πως η σχολική κοινότητα αν αφεθεί μόνη της μπορεί να καταφέρει πολλά 

περισσότερα πράγματα, διότι οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται αυτή 

ξεπερνούν και τα πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά πιστεύω του κάθε ανθρώπου. Οι 

άνθρωποι καλλιεργούν τέτοιου είδους σχέσεις που μπορούν να αναπτύξουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη πιο εύκολα, πιο δημιουργικά».  

Α6: «Θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν περισσότερες παγιωμένες δράσεις. Θα έπρεπε να 

υπάρχει ένας ίσως στη διεύθυνση εκπαίδευσης κάποιος που γνωρίζει από θέματα νομικά 
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και έγκεινται στις αρχές στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η άποψη 

προτείνεται, διότι το εκπαιδευτικό σύστημα δυστυχώς δεν θα γίνει ποτέ αποκεντρωτικό».  

Α7: «Πιστεύω πως θα έπρεπε να υπάρχουν και τα δύο. Το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε 

να δώσει το καλό παράδειγμα και να προσφέρει περισσότερες θεσμοθετημένες δράσεις για 

την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και καταρχάς να μας ενημερώσει τι είναι η 

κοινωνική δικαιοσύνη έστω μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια, διότι πολλοί δεν ξέρουν 

τι είναι, για κάποιους άλλους είναι η απόλυτη ισότητα. Άρα, λοιπόν, σε πρώτη φάση να 

ενημερώσει και να προωθήσει αλλά από κει και ύστερα, επειδή κάθε σχολείο βρίσκεται 

στη δική του περιοχή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και ο διευθυντής και όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής και των μαθητών. Το σχολείο 

έχει καθήκον να υλοποιήσει την κοινωνική δικαιοσύνη στο πρακτικό κομμάτι. Επειδή η 

κοινωνική δικαιοσύνη ενέχει τον ανθρώπινο παράγοντα η κοινωνική δικαιοσύνη δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί με ένα χαρτί από το υπουργείο αλλά μέσα από το εκπαιδευτικό έργο 

σε κάθε σχολική μονάδα. Τέλος, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να είναι 

ολοκληρωτικά αποκεντρωμένο γιατί οι έλληνες εκπαιδευτικοί και διευθυντές δεν είναι 

έτοιμοι να το διαχειριστούν. Η συνδρομή του υπουργείου είναι απαραίτητη».  

 

Ερώτηση 4. Συνήθως ποιους συμβουλεύεστε για θέματα που αφορούν την 

προαγωγή των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών; Εμπλέκετε και άλλους (π.χ. 

εκπαιδευτικούς) στη λήψη αποφάσεων; 

 

Πίνακας 27. Παρουσίαση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του τρίτου άξονα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Σύλλογο διδασκόντων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8 

Σχολικούς συμβούλους (όλων των 

ειδικοτήτων, σύμβουλοι ειδικής αγωγής, 

σύμβουλοι παιδαγωγικής ευθύνης) 

Α2, Α3, Α6, Α8 

Εξωτερικούς φορείς (καθηγητές 

πανεπιστημίων και ψυχολόγους) 

Α3, Α8 

Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Α5 

Μόνος/-η μέσα από την αναζήτηση 

βιβλιογραφικών πηγών 

Α7 

 

Σχόλια:  

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι συμβουλεύονται το σύλλογο διδασκόντων, κάτι 

το οποίο δείχνει ότι μεριμνούν για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων καθώς ο 

σύλλογος διδασκόντων είναι το πιο ισχυρό όργανο λήψης αποφάσεων στη σχολική 
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μονάδα. Επιπλέον οι περισσότεροι συμβουλεύονται τους σχολικούς συμβούλους, αλλά 

το αξιοσημείωτο είναι, ότι μόνο ένας συμμετέχων απάντησε, ότι εμπλέκει και το 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στη λήψη αποφάσεων και σε ζητήματα που αφορούν 

την προαγωγή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

 

Αναφορές: 

Α3: «Σίγουρα συμβουλεύομαι και άλλους για την προαγωγή ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. Αρχικά τους εκπαιδευτικούς του ίδιου του σχολείου και του σχολικού 

συμβούλου. Με τον σχολικό σύμβουλο η συζήτηση έχει καθαρά συμβουλευτικό 

χαρακτήρα. Αν χρειαστεί, πολλές φορές μπορεί να ανατρέξουμε και σε έναν ειδικό».  

Α5: «Όλοι οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στη λήψη των αποφάσεων και μέσα από το 

σύλλογο των διδασκόντων και τη συζήτηση προσπαθώ να τους συμβουλευτώ. Πολλές 

φορές και με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων έχουμε καλή συνεργασία».  

Α6: «Όλοι οι συνάδελφοι εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για θέματα που σχετίζονται 

με την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Βασικό ρόλο όμως παίζει και ο σύμβουλος 

ειδικής αγωγής και ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης. Τα βήματα και οι αποφάσεις που 

μπορώ να πάρω μόνη μου δεν είναι πολλά. Συνήθως είναι προκαθορισμένα». 

 

Ερώτηση 5. Συνεργάζεστε με τους γονείς και την τοπική κοινότητα για τη 

δημιουργία ενός δίκαιου και επιθυμητού προς όλους τους μαθητές σχολείου; Τι 

δράσεις έχουν υλοποιηθεί;  

 

Πίνακες 28 - 29. Παρουσίαση απαντήσεων πέμπτης ερώτησης του τρίτου άξονα 

Συνεργασία με γονείς 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Ναι Α2, Α3, Α4, Α5 

Όχι Α1, Α6, Α7, Α8 

 

Σχόλια:  

Οι συμμετέχοντες σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν, χωρίστηκαν σε δυο ομάδες· 

Σε αυτούς που βρίσκουν ανταπόκριση από τους γονείς και συνεργάζονται συχνά μαζί 

τους και σε αυτούς που δεν συνεργάζονται συχνά, σχεδόν καθόλου, με τους γονείς 

λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, διαφορετικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων των γονέων 

περί κοινωνικής δικαιοσύνης κ.λπ. Όσοι απάντησαν θετικά αναφέρθηκαν σε δράσεις, 

όπως η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με τη συνδρομή της τοπικής κοινότητας για 
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την κάλυψη βασικών αναγκών (φαγητό, θέρμανση, φάρμακα, στέγη) σε ΕΚΟ που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επίσης, περιορίστηκαν στις συχνές ενημερώσεις γονέων 

για τυχόν κοινωνικά και μη, προβλήματα που εμφανίζονται στο σχολείο, ενώ 

παράλληλα έγινε και μια αναφορά για την ενεργή δράση του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων, ο οποίος σε ένα σχολείο ευαισθητοποιήθηκε και μερίμνησε για δωρεάν 

μετακινήσεις των μαθητών με τα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

Συνεργασία με την τοπική κοινότητα 

Απάντηση Αριθμοί συνεντεύξεων με τις ίδιες 

απαντήσεις 

Ναι Α2, Α3, Α5, Α6, Α8 

Όχι Α1, Α4, Α7 

 

Αναφορές: 

Α1: «Είναι δύσκολο, όχι επειδή δεν θέλουν οι γονείς. Οι γονείς είναι πιο εύκολο να 

εμπλακούν, ωστόσο το ποσοστό συμμετοχής τους είναι μικρό. Η έννοια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης σχετίζεται με την κοσμοθεωρία, τις αντιλήψεις και τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν την ετερότητα οι ίδιες οι οικογένειες. Δεν είναι εύκολο να τους πείσεις ότι 

αν δεν την αποδεχθούν πιθανά και τα ίδια τους τα παιδία να βρεθούν στις ομάδες που 

εμφανίζονται προβλήματα. Επίσης, όσον αφορά την τοπική κοινότητα και εκεί υπάρχει 

μια περίεργη γραφειοκρατία, είναι δύσκολο από τη θέση του, ο καθένας και σύμφωνα με 

τα καθήκοντα που έχει να ασχοληθεί και με το σχολείο πέρα από τις δικαιοδοσίες που του 

δίνονται. Πρέπει να δει κάποια αποτελέσματα να δει τα θετικά να επιτύχει μόνη της η 

σχολική κοινότητα και μετά, ίσως, να εμπλακεί». 

Α2: «Υπάρχει ευαισθητοποίηση από τον σύλλογο διδασκόντων και τον σύλλογο γονέων 

και ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης,  που αρκετές οικογένειες αντιμετώπιζαν οι 

αυξημένα προβλήματα και ελλείψεις φαγητού, στέγης, φαρμάκων, θέρμανσης και 

συνέδραμε όλο το σχολείο και οι γονείς ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε ουσιαστικά 

προβλήματα των γονέων που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και να παρέχουν τις 

βασικές ανάγκες στα παιδιά τους». 

Α4: «Υπάρχει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων κάνουν κάποιες δράσεις κυρίως τα 

Χριστούγεννα, τις αποκριές. Η πιο σημαντική δράση που έκαναν οι γονείς της περιοχής, 

ήταν πως ενεργοποιήθηκαν – συνεργάστηκαν και αυτή τη στιγμή όλοι οι μαθητές έχουν 

κάποιες δωρεάν μετακινήσεις με τον ΟΑΣΘ. Για το καλό των μαθητών και για το καλό 

του σχολείου.  Τέλος, η τοπική κοινότητα ο,τι μπορεί να δώσει το δίνει έχουμε καλή 
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συνεργασία. Αλλά επειδή το σχολείο υπάγεται σε μεγάλο δήμο η προσφορά της δεν είναι 

συχνή». 

Α6: «Με την τοπική κοινότητα συνεργαζόμαστε αρκετά, ειδικά για την δημιουργία 

εκδηλώσεων, παρουσιάσεων. Η βοήθειά τους μπορεί να είναι είτε οικονομική είτε 

υποστηρικτική, παρέχοντάς μας χώρους. Με τους γονείς όμως αντιμετωπίζονται αρκετά 

συχνά μερικά προβλήματα. Όργανο έκφρασης των γονέων είναι το συμβούλιο του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και πολλές φορές το συμβούλιο είναι απέναντι και όχι 

δίπλα στο σχολείο. Συγχέουν το ρόλο τους, είναι συμβούλιο και όχι η γνώμη όλων των 

γονέων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εξαρτώνται από το τι πρεσβεύει ο κάθε ένας στο 

συμβούλιο ατομικά και το χειρότερο από όλα είναι ότι έχουν την εντύπωση πως από τη 

στιγμή που αυτοί είναι στο συμβούλιο, αυτοί εκφράζουν τους γονείς. Κάποιες φορές, η 

συνεργασία και η κατανόηση εξαρτάται από τα πρόσωπα που έχεις απέναντι και λόγω 

προσωπικών τους πεποιθήσεων. Η συνεργασία δεν είναι πάντα η ίδια, πολλές φορές 

βοηθούν πραγματικά, αλλά εξαρτάται από το πώς βλέπουν τα πράγματα. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόταση που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας για τη 

θεματική εβδομάδα. Οι γονείς όντας επηρεασμένοι από τα εκκλησιαστικά ‘‘κυκλώματα’’ 

πρεσβεύουν αρνητικές θέσεις απέναντι στην ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών 

για τις διαφυλικές ταυτότητες. Το θέμα δεν είναι τι πρεσβεύει ο πρόεδρος και ο 

αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων, το θέμα είναι μέσα από κοινή συζήτηση να βρεθεί 

μια λύση, τι θα κάνουμε και κατά πόσο είναι αποδεκτό από όλους τους γονείς. Η 

συνεργασία με τους γονείς είναι ένα δίκοπο μαχαίρι». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. Ερμηνεία / Συζήτηση των Πορισμάτων – Συμπερασματικές 

παρατηρήσεις – Προτάσεις 

 

6.1 Ερμηνεία αποτελεσμάτων και συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν 

από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των διευθυντών σχολικών 

μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την κοινωνική 

δικαιοσύνη και την ευαλωτότητα, ενώ παράλληλα η ανίχνευση εμπειριών και 

πρακτικών των ίδιων των διευθυντών ως προς την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη 

και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Για τη διερεύνηση των παραπάνω 

σκοπών, επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος συνέντευξης διευθυντών σχολικών μονάδων 

της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα δεδομένα που προέκυψαν 

μέσα από τη διαδικασία της ανάλυσης οδήγησαν σε μια σειρά διαπιστώσεων τα οποία 

αναδεικνύουν την ισχύουσα κατάσταση στα ελληνικά σχολεία και συμπληρώνουν τη 

γενικότερη βιβλιογραφική εικόνα του παρόντος θέματος. 

     Αρχικά, ως προς τον πρώτο άξονα της συνέντευξης αναλύθηκαν οι έννοιες της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, της άσκησης της ηγεσίας, οι παράγοντες που διαμορφώνουν 

τις αντιλήψεις επί του θέματος, ο όρος των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και η 

ύπαρξη ζητημάτων κοινωνικής αδικίας στο ελληνικό σχολείο. Ως προς τον δεύτερο 

άξονα διατυπώθηκαν οι προσωπικές εμπειρίες των διευθυντών σε σχέση με την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

     Χρησιμοποιώντας λοιπόν έναν αξιόλογο, σύμφωνα με τη θεωρία, ορισμό για την 

κοινωνική δικαιοσύνη η Bell (2007), υποστηρίζει πως η κοινωνική δικαιοσύνη νοείται, 

όταν υπάρχει πλήρης και ισότιμη συμμετοχή όλων των ομάδων στην κοινωνία, η οποία 

διαμορφώνεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μελών της, για να διασφαλίσει τη 

σωματική τους ασφάλεια και την ψυχική τους ισορροπία, για να εγγυηθεί την ισότιμη 

κατανομή των πόρων σε ένα πλαίσιο στο οποίο τα άτομα ταυτόχρονα αλληλεξαρτώνται 

χωρίς να χάνουν τη δυνατότητά τους να αυτοπροσδιορίζονται. Οι διευθυντές που 

συμμετείχαν στην έρευνα ορίζουν και συνδέουν την κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολικό 

χώρο με την ύπαρξη ίσων ευκαιριών προς όλους τους εμπλεκόμενους. Πιο 

συγκεκριμένα, συσχέτισαν την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης και την 
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οριοθέτησαν στα πλαίσια της διευθυντικής τους θέσης, χωρίς να κάνουν αναφορές σε 

γενικούς ορισμούς περί του θέματος με εκφάνσεις και προεκτάσεις στην κοινωνία και 

την πολιτική αλλά περιορίστηκαν στα στενά όρια του σχολικού χώρου και οι 

περισσότεροι στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την κοινωνική δικαιοσύνη ως 

διευθυντές σχολικών μονάδων. Η φράση ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και ισότητα 

ευκαιριών αποτελεί για τους περισσότερους συμμετέχοντες την έννοια με την οποία 

γίνεται αντιληπτή η κοινωνική δικαιοσύνη ενώ οι έννοιες αυτές σύμφωνα με αρκετούς 

φιλοσόφους και όχι μόνο δεν είναι ταυτόσημες και η σχέση τους είναι πολύπλοκη και 

σύνθετη. Εκτός από την αναφορά στην ύπαρξη ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι διευθυντές συσχετίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη 

με την ικανότητα των εμπλεκομένων ατόμων για την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

μαθητών, την εξάλειψη των διακρίσεων, την ύπαρξη του σεβασμού. Η παρούσες 

συσχετίσεις και οριοθετήσεις στηρίζονται στην άποψη, πως η κοινωνική δικαιοσύνη 

συνδέεται στο σχολικό χώρο με την ακαδημαϊκή επίδοση, την κριτική συνειδητότητα 

και τις ενταξιακές πρακτικές (McKenzie et al., 2008).  

     Παράλληλα, η κοινωνική δικαιοσύνη συσχετίστηκε με τις αρχές της δημοκρατίας, 

της αξιοκρατίας και της ελευθερίας. Η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί στα 

πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, διότι στους πυλώνες της δημοκρατίας 

βρίσκεται η ευφορία των πολλαπλών φωνών, ταυτοτήτων και προοπτικών (Dantley & 

Tillman, 2010: 22). Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται από τους διευθυντές κυρίως στο 

γεγονός, ότι οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας συνδέονται ισχυρά 

με τις αρχές της δημοκρατίας και το σχολείο ως θεσμός μιας δημοκρατικής κοινωνίας 

θα πρέπει να τις ακολουθεί για το κοινό καλό. Σε παρόμοια έρευνα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, αναφέρεται ότι οι διευθυντές είχαν ισχυρές αξίες προς την 

κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνδέοντάς τη με τις αρχές της δημοκρατίας, 

της ισότητας και δίνοντας ελεύθερο πεδίο έκφρασης της διαφορετικότητας (Jean – 

Marie et. al., 2009). 

     Παράλληλα, πέντε από τους οκτώ συμμετέχοντες τόνισαν πως η απονομή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης δεν σχετίζεται μόνο με την παροχή ίσων ευκαιριών προς τους 

μαθητές αλλά και προς όλους τους εμπλεκομένους όπως, είναι οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα περιέγραψαν την κοινωνική δικαιοσύνη ως μια 

προσιτή και φιλική διαδικασία κατά την οποία τα εκπαιδευτικά και διοικητικά 

καθήκοντα προσεγγίζονται με ευαισθησία και με ανθρώπινη πλευρά. Ενώ, παράλληλα 

συσχέτισαν την κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολικό χώρο με τη δημοκρατική ηγεσία και 

τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, την αξία της εμπιστοσύνης προς τους 
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εμπλεκόμενους και τους μαθητές αλλά και την ενσυναίσθηση. Η έννοια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι δυναμική και αναφέρεται στο κοινό συμφέρον και στην 

αλληλεξάρτηση των ατόμων (Griffiths, 2003: 54). Η συνεργασία και η εμπιστοσύνη 

κατέχουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός σχολικού κοινωνικά δίκαιου 

περιβάλλοντος εκπαίδευσης και εργασίας. Η κατανόηση των προβλημάτων όλων των 

εμπλεκόμενων στη σχολική μονάδα και η ανάδειξη των ικανοτήτων τους, δίνοντας ίσες 

ευκαιρίες ανάπτυξης και έκφρασης, είτε στους μαθητές, είτε στους εκπαιδευτικούς, 

δημιουργεί τα θεμέλια για την εδραίωση αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης στη 

σχολική μονάδα. 

     Από την άλλη όμως, εκφράστηκε μια όχι τόσο ξεκάθαρη άποψη για την κοινωνική 

δικαιοσύνη, κατά την οποία αυτή σχετίζεται με τον όμοιο τρόπο μεταχείρισης των 

εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5 στο πέμπτο 

κεφάλαιο. Ο συμμετέχων Α6 δήλωσε: «…να υπάρχει ίδιος τρόπος μεταχείρισης των 

εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα, δηλαδή των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων», 

δημιουργώντας μια αντίθεση μεταξύ άλλων απόψεων περί αντιμετώπισης των 

εμπλεκομένων με ίσο τρόπο, όπως δήλωσε ο συμμετέχων Α7: «…είναι η αντιμετώπιση 

όλων των μαθητών ως ίσων, αλλά έχοντας πάντοτε υπόψη μας, ότι δεν είναι ίδιοι. 

Πολλές φορές χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε εξειδικευμένα κάποιους μαθητές, 

προσπαθώντας πάντοτε να δίνουμε σε όλους τους υπόλοιπους την εικόνα, ότι κρατάμε 

ίσες αποστάσεις από όλους. Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι η ισοπέδωση». Αυτή η 

σύγχυση των όρων, ίσως προέρχεται από την ελλιπή ενημέρωση των διευθυντών και 

εκπαιδευτικών εν γένει πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική δικαιοσύνη ή 

ίσως στηρίζεται στην άποψη, ότι οι ηγέτες που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη 

είναι αυτοί που θα παρέχουν ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στις μη προνομιούχες 

ομάδες, αναιρώντας έτσι τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό τους από τα αγαθά της 

μάθησης. 

     Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία 

ερώτηση που σχετίζεται με το πώς κατανοούν την έννοια της άσκησης της ηγεσίας σε 

μια σχολική μονάδα και τον ρόλο ενός κοινωνικά δίκαιου ηγέτη σε αυτή. Ένας 

σύγχρονος σχολικός ηγέτης σύμφωνα με τις απαντήσεις των διευθυντών, όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7 στο πέμπτο κεφάλαιο, οφείλει να κατέχει συγκεκριμένες 

αρετές κατά την άσκηση της ηγεσίας για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας, δηλαδή να 

προάγει το πνεύμα της συνεργασίας, να υποστηρίζει τους υφισταμένους του και να 

κατέχει συναισθηματική νοημοσύνη. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που σκιαγραφεί τον 

αποτελεσματικό και κοινά αποδεκτό ηγέτη είναι η δημιουργία και η μεταφορά κοινού 
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οράματος σε όλους τους εμπλεκομένους στη σχολική μονάδα, ενώ παράλληλα 

θεωρείται ο επικεφαλής και υπεύθυνός της και οφείλει να αποτελεί πρότυπο προς 

μίμηση και εμπνευστής. Επομένως, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο ρόλος του ηγέτη – 

διευθυντή της σύγχρονης σχολικής μονάδας δεν περιορίζεται πλέον στα στενά όρια της 

νομοθεσίας και της απλής διοικητικής διεκπεραίωσης θεμάτων. Ο ηγέτης - διευθυντής  

οφείλει να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή τους άμεσα εμπλεκόμενους, ώστε με 

τη σειρά τους να αποδώσουν τα μέγιστα δυνατά με σκοπό την υλοποίηση του κοινού 

στόχου και οράματος (Bush & Glover, 2003).  

     Από τις απαντήσεις των διευθυντών, έγινε αντιληπτό ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 

σκιαγραφούν περισσότερο το προφίλ ενός μετασχηματιστικού ηγέτη. Στο χώρο της 

εκπαίδευσης, η μετασχηματιστική ηγεσία αναφέρεται στην οικοδόμηση ενός ενιαίου 

και κοινού οράματος μεταξύ αυτών και των άμεσα εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα. 

Η μετασχηματιστική ηγεσία βασίζεται σε οκτώ διαστάσεις σύμφωνα με τους Bush & 

Glover (2003), μερικές από τις οποίες διαφαίνονται και στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων· Δημιουργία οράματος για τη σχολική μονάδα και προσδιορισμός των 

στόχων, παροχή παρακίνησης, διαμόρφωση γόνιμης κουλτούρας και συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων – συνεργασία. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης βοηθάει στην επίλυση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα σχολείο, εμψυχώνει και παρακινεί ως προς την 

υλοποίηση κοινών στόχων την εκπαιδευτική μονάδα. Παράλληλα, ο μετασχηματιστικός 

ηγέτης, προσπαθεί να φέρει την αλλαγή και την καινοτομία στις σχολικές μονάδες. 

     Επιπρόσθετα, ως προς το ρόλο του κοινωνικά δίκαιου ηγέτη οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποίησαν αλλά παραδείγματα και διαφορετικές παρατηρήσεις από αυτές που 

σημειώθηκαν παραπάνω περί ηγεσίας, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον πίνακα 8. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι ένας 

κοινωνικά δίκαιος ηγέτης οφείλει να δημιουργήσει ένα κατάλληλο σχολικό κλίμα και 

να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης για όλους (μαθητές και γονείς). 

Ακόμη, ο ίδιος οφείλει να έχει ήδη μια κοινωνικά ευαίσθητη συμπεριφορά, δηλαδή να 

μην είναι μεροληπτικός, να μην είναι ρατσιστής, να λάβει υπόψη του τις αρχές της 

δημοκρατίας και της ελευθερίας ενώ παράλληλα πρέπει να χειρίζεται τις καταστάσεις 

με κοινωνικά δίκαια κριτήρια. Τέλος, ένας ηγέτης που αποβλέπει στην κοινωνική 

δικαιοσύνη οφείλει να δείξει αληθινό ενδιαφέρον προς όλους τους συμμετέχοντες και 

να είναι διαρκώς ενημερωμένος για τα προβλήματα της σχολικής μονάδας. Η 

ανθρώπινη υπόσταση και ευαισθησία είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός 

κοινωνικά δίκαιου προφίλ. Η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι 

περισσότερο από μια καλή ηγεσία (Theoharis, 2007: 251). Αυτό σημαίνει, ότι 
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ακολουθεί μια φιλοσοφία και συγκεκριμένες πρακτικές, που με οδηγό αυτές κάνει ένα 

βήμα παραπέρα και ξεχωρίζει. Συγκεκριμένα, δίνει μεγάλη αξία στη διαφορετικότητα 

και προάγει το σεβασμό κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από τις απόψεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και συγκεκριμένα από τον Α5: «…ηγεσία σε μια σχολική 

μονάδα δε σημαίνει μόνο κάποιος ο οποίος διεκπεραιώνει γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, 

που ορίζει ο νόμος, αλλά είναι μια έννοια πιο ευρεία, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα 

χαρακτηριστικά από τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει, όπως για παράδειγμα να έχει 

ενσυναίσθηση, να ακούει τα προβλήματα των άλλων και να δίνει λύσεις στα προβλήματα 

που προκύπτουν στη σχολική μονάδα». Ένας ηγέτης, που προάγει την κοινωνική 

δικαιοσύνη πρέπει να ενστερνίζεται, πως η πίστη σε ένα δίκαιο σχολικό σύστημα, είναι 

ένα δικό του θεμελιακό συναισθηματικό ζήτημα που οφείλει να το μοιραστεί με τους 

ανθρώπους που ηγείται, διότι η δικαιοσύνη βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο και 

αφορά τον κόσμο. 

     Δυστυχώς, όμως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η ύπαρξη ενός ηγέτη που θα 

έχει στοιχεία μετασχηματιστικής ηγεσίας και θα προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη, 

ακολουθεί ένα ιδεατό επίπεδο, λόγω του αυστηρού αναλυτικού προγράμματος, της 

έλλειψης χρόνου, των ανταγωνιστικών σχέσεων και του θεμιτού ή αθέμιτου, για λίγους, 

περιορισμού ενός διευθυντή σχολικής μονάδας σε καθαρά διεκπεραιωτικές εργασίες. 

Για να επιτευχθεί το όραμα για την κοινωνική δικαιοσύνη και η δημιουργία σχολείων 

με ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, χρειάζεται μια ηγεσία η οποία ξεπερνάει τα όρια 

ενός διευθυντή διεκπεραιωτή. Μερικοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη πως είναι 

δύσκολο εγχείρημα η άσκηση ηγεσίας και η επιρροή του συνόλου, πόσο μάλλον η 

μετάδοση κοινού οράματος και η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που αποσκοπούν 

στην κοινωνική δικαιοσύνη, όπως δήλωσε και ο Α6: «…βέβαια στα ελληνικά δεδομένα 

δεν υφίσταται θέμα ηγεσίας και οράματος, διότι το σχολείο λειτουργεί με κανονισμούς και 

κανόνες που επιβάλλονται άνωθεν και οι ηγέτες – διευθυντές αναγκάζονται να υπακούουν 

σε αυτούς. Ο όρος ηγέτης – διευθυντής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα ελληνικά 

δεδομένα και τα ελληνικά σχολεία». Συμπληρώνοντας την παραπάνω άποψη, όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν έρθει έστω και μια φορά αντιμέτωποι σε περιστατικό κατά το 

οποίο η ηγεσία δεν έπραξε ορθά και αναίρεσε την κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, 

έδωσαν στοιχεία και κατάφεραν να σκιαγραφήσουν το προφίλ αυτού του ηγέτη, που 

δυστυχώς υπερισχύει στα ελληνικά σχολεία. Ο ηγέτης, λοιπόν, που δεν αποβλέπει στην 

κοινωνική δικαιοσύνη σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων (πίνακας 14), 

είναι ο αδιάφορος ηγέτης, ο απλός διεκπεραιωτής, ο αυταρχικός, ο διευθυντής με 
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προσωπικά συμφέροντα και ο εκμεταλλευτής της διοικητικής του θέσης. Επίσης, ο 

προκατειλημμένος διευθυντής καθώς και ο απόλυτα εξισωτικός.  

     Έπειτα, συμπληρώνοντας τις απόψεις τους για τον ηγέτη που προάγει την κοινωνική 

δικαιοσύνη απάντησαν στα δυο εξής ερωτήματα· Ποιους παράγοντες θεωρούν 

καθοριστικούς στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για την κοινωνική δικαιοσύνη και αν 

θεωρούν πως η ίδια είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας που μπορεί 

να καλλιεργηθεί και να διδαχθεί από οποιονδήποτε ή αποτελεί χαρακτηριστικό και 

συγκεκριμένο απόκτημα λίγων ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες είχαν περίπου τις ίδιες 

απόψεις, αλλά κατατάσσοντας τες σύμφωνα με τις δικές τους απαντήσεις δεν δίνουν 

όλοι τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας. Συμπερασματικά, λοιπόν, οι σπουδές για τους 

συμμετέχοντες δεν αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων για την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή έχουν 

οι προσωπικές αντιλήψεις, η ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου 

καθώς και το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του καθενός. Είναι πολύ 

σημαντική η ανάδειξη σχολικών διευθυντών με κοινωνικές ευαισθησίες και ηθικές 

αξίες, όπως συμπληρώνει και ο Α5: «…ένας σημαντικός παράγοντας σίγουρα είναι οι 

σπουδές, αλλά πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ηθική του ίδιου του ηγέτη γιατί ο ίδιος 

θα πρέπει να είναι δίκαιος και ηθικά εντάξει για να μπορεί να ανταποκριθεί στη 

διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων». Σύμφωνα με τη θεωρία, ο κοινωνικά δίκαιος 

ηγέτης οφείλει να ενστερνίζεται στοιχεία μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, 

ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους και εντιμότητας, δηλαδή μέσα σε ένα 

πλαίσιο ηθικών αξιών (Λιανός, 2000). Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και οι 

συμμετέχοντες προσθέτοντας στις απαντήσεις τους το στοιχείο της ετοιμότητας και της 

επιθυμίας αλλαγής· Ο Α7 υποστηρίζει: «Επίσης, ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας 

είναι το πόσο έτοιμος αισθάνεται και είναι για να αλλάξει αυτά που ξέρει, βέβαια, αυτό 

είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, γιατί δεν είναι εύκολο να αλλάξει κάποιος τον εαυτό του, 

χρειάζεται θάρρος».  

     Από την άλλη πλευρά όμως, όταν τέθηκε στους συμμετέχοντες το ερώτημα για τον 

αν η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας που 

μπορεί να καλλιεργηθεί ή μήπως αποτελεί απόκτημα λίγων ανθρώπων, οι απαντήσεις 

μοιράστηκαν ισομερώς και στις δύο απόψεις κάτι το οποίο αυτομάτως θέτει το θέμα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της απόκτησής της σε δίλημμα, σε μια στοχαστική 

διαδικασία αναζήτησης της πηγής απόκτησής της. Ο Α7 υποστηρίζει· «Δυνητικά μπορεί 

να καλλιεργεί στη ψυχή κάθε ανθρώπου. Στην πραγματικότητα είναι απόκτημα λίγων 

ανθρώπων, λίγοι μπορούν να πουν ότι είναι κοινωνικά δίκαιοι. Αλλά πιστεύω πως τα 
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ανθρώπινα όντα κάτω από τις σωστές συνθήκες, με το σωστό συλλογισμό, αναλογισμό 

και τη σωστή παιδεία, μπορούν όλοι να γίνουν κοινωνικά δίκαιοι». Οι μισοί απάντησαν, 

ότι μπορεί να καλλιεργηθεί από τον καθένα δίνοντας και μια σύντομη τεκμηρίωση, 

όπως και οι υπόλοιποι μισοί απάντησαν με σύντομη τεκμηρίωση για το λόγο που 

μπορεί να καλλιεργηθεί αλλά χρειάζεται να υπάρχει η επιθυμία και συγκεκριμένα 

στοιχεία της προσωπικότητας τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την καλλιέργεια της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για την ύπαρξη της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, χρειάζεται να υπάρχει η επιθυμία του κάθε ατόμου για αλλαγή της 

ισχύουσας ανισωτικής κατάστασης και κοινωνική προσφορά. 

     Συγκεκριμένα, το πως θα υλοποιήσει το κάθε άτομο αυτό το αίτημα, πρέπει να 

πηγάζει μέσα από τις αξίες που πρεσβεύει, τη διαίσθηση, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και 

τις ηθικές αρχές που ακολουθούν τις πράξεις του (Rallis et al., 2008). Σε αυτό σημείο 

θεωρείται σημαντική η εξής παρατήρηση· Η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να είναι για 

αυτούς που θα την ασκήσουν μια ηθική προσταγή, μια εσώτερη δύναμη, η οποία 

πρόθυμα τους παρακινεί ως προς την αλλαγή και τη διανομή ίσων ευκαιριών προς όλα 

τα κοινωνικά αδύναμα ή περιθωριοποιημένα άτομα. Βέβαια, πρέπει οι ίδιοι να έχουν 

γαλουχηθεί με αξίες και ιδανικά που πρεσβεύουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

ισότητα ευκαιριών, ενώ όσον αφορά την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης στην 

εκπαίδευση, πρέπει οι ίδιοι  να έχουν βιώσει είτε την εκπαιδευτική ανισότητα, είτε τον 

τρόπο με τον οποίον μπορούν να υλοποιήσουν το όραμά τους στη σχολική μονάδα.  

     Χρειάζεται, λοιπόν οι ίδιοι να έχουν τη συνεχή επιθυμία και την ικανότητα να 

εφαρμόσουν αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης στο έργο τους. Επίσης, το ζήτημα της 

διαμόρφωσης των αντιλήψεων για την κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να βασίζεται στις 

ηθικές πεποιθήσεις και το αξιακό σύστημα του καθενός και δεν πρέπει να ανάγεται σε 

ψυχολογικής τάξης στοιχεία, όπως είναι η προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Αντίθετα η 

διαμόρφωση πεποιθήσεων για τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να 

ελέγχεται συνεχώς από ορθολογικά στοιχεία, ενώ θεωρείται άστοχη και 

αναποτελεσματική να αφεθεί η υπόθεση της διαμόρφωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Αξιοσημείωτες είναι και οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων σε αυτές τις ερωτήσεις (ερώτηση 4 και 5, πρώτου άξονα), διότι οι 

περισσότεροι επισημαίνουν πως η υλοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ένας 

ατέρμονος αγώνας, μια συνεχής αναζήτηση τρόπων προσωπικής εξέλιξης και 

κοινωνικής συνεισφοράς. Ο Α1 δήλωσε· «…ίσως θα πρέπει να έχει μέσα του και το 

σπέρμα της αναζήτησης την ανάγκη για να ψάξει, ωστόσο είναι κάτι το οποίο 

διαμορφώνεται μέσα από τα ακούσματα, μέσα από τα αναγνώσματα μέσα από την 
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προσπάθεια του κάθε ανθρώπου να γίνει καλύτερος. Όσο προσπαθείς να γίνεις καλύτερος 

άνθρωπος τόσο περισσότερο ανακαλύπτεις την κοινωνική δικαιοσύνη».  

     Παράλληλα, τέθηκε η ερώτηση στον πρώτο άξονα για το πώς ορίζουν τις Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες ή Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες και ποιες από τις κατηγορίες ΕΚΟ 

γνωρίζουν και διαπιστώνουν στο σχολικό χώρο. Οι σχολικοί ηγέτες που προάγουν την 

κοινωνική δικαιοσύνη έχουν ως στόχο, να καθιστούν τα ζητήματα φυλής, τάξης, φύλου, 

αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλων συνθηκών περιθωριοποίησης ως 

προτεραιότητα για υποστήριξη στην πρακτική και το όραμά τους (Theoharis, 2007: 

223). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προσπάθησαν να δώσουν ολοκληρωμένες 

απαντήσεις. Οι επτά από τους οκτώ έδωσαν έναν γενικό ορισμό των Ευάλωτων 

Κοινωνικών Ομάδων και η πλειοψηφία γνώριζε αρκετές καταστάσεις και 

υποκατηγορίες κάτω από τον όρο ‘‘ομπρέλα’’ όπως τον περιέγραψαν χαρακτηριστικά 

τρεις από τους οκτώ συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, όλοι αναφέρθηκαν σε κατηγορίες 

ΕΚΟ και έκαναν λόγο για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, ενώ μόλις τρεις στους οκτώ 

αναφέρθηκαν σε μαθητές με οικονομικά προβλήματα, δύο από τους οκτώ σε μαθητές 

ομογενείς ή παλιννοστούντες και Ρομά μαθητές. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι η 

εξής· Μόνο ένας από τους οκτώ έκανε λόγο για τους πρόσφυγες μαθητές. Επίσης μόνο 

ένας συμμετέχων και όχι ο ίδιος αναφέρθηκε σε μαθητές με διαφορετικές προτιμήσεις 

φύλου, ενώ πάλι μόνο ένας συμμετέχων αναφέρθηκε στους μαθητές από μονογονεϊκές 

οικογένειες. Δεν υπήρχε κάποιος συμμετέχων που να έδωσε έναν ολοκληρωμένο 

ορισμό για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις υποκατηγορίες της και αυτό 

οφείλεται ίσως στην άγνοια ή την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

διευθυντών για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη σχολική μονάδα.  

     Οι περισσότεροι, λοιπόν ταύτισαν την ύπαρξη ευαλωτότητας με την εμφανή ύπαρξη 

προβλήματος είτε σε σωματικό είτε σε πνευματικό επίπεδο και όχι τόσο σε κοινωνικό ή 

οικονομικό. Τέλος, αξίζει να δοθεί έμφαση σε μια απάντηση ενός από τους 

συμμετέχοντες, διότι ο ίδιος συμπεριέλαβε στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που 

εμφανίζονται στην σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν 

προσωπικά προβλήματα και παρακωλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό μπορεί 

να θεωρηθεί ως μια νέα συμπλήρωση στη βιβλιογραφία, διότι σύμφωνα με τον ορισμό 

για την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες το 

βάρος πέφτει κατά βάση μόνο στους μαθητές με προβλήματα και όχι στους 

εκπαιδευτικούς. 

      Είναι πολύ σημαντικό ο σχολικός ηγέτης που επιθυμεί να προάγει την κοινωνική 

δικαιοσύνη να γνωρίζει την ύπαρξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και να μπορεί 
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να διαχειριστεί την κάθε κατάσταση και οφείλει να παλέψει και να φέρει στην 

επιφάνεια τη διαφορετικότητα, να γίνει αποδεκτή και να διασφαλίσει ότι οι επιλογές 

που κάνει ωθούνται από την ανάγκη, να προστατέψει τους άνισους μαθητές, τις 

μειονότητες, τις ευπαθείς ομάδες που αδικούνται στο σχολικό σύστημα. Η παραπάνω 

άποψη συμπληρώνεται με την απάντηση του Α3 συμμετέχων στην έρευνα· «…όλες 

αυτές οι ομάδες έχουν την ανάγκη να προστατευτούν στο σχολικό χώρο και φυσικά να 

δοθούν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας διάφορες αντισταθμιστικές δομές 

για την υποστήριξή τους».  

     Έχοντας υπόψη τις παραπάνω απόψεις των συμμετεχόντων περί κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και σύμφωνα με τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, ο ρόλος του σχολείου βασίζεται στην άμβλυνση των ανισοτήτων και στη 

δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης και κοινωνικοποίησης των μαθητών 

σε πρώτη φάση αλλά και των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(εκπαιδευτικοί και γονείς) σε δεύτερη φάση. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο έχοντας 

μαζί τους διαφορετικό μορφωτικό, πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό ακόμα και 

εθνικό υπόβαθρο, λόγω της ανομοιογένειας που παρουσιάζει στον πυρήνα της η 

ελληνική κοινωνία. Επομένως ο ρόλος του διευθυντή - ηγέτη είναι πολλαπλός και 

σύνθετος. Όμως, οι ίδιοι οι διευθυντές δεν βρίσκονται εκτός πραγματικότητας και 

αντιλαμβάνονται την ύπαρξη κοινωνικής αδικίας στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι μορφή κοινωνικής αδικίας και 

κάποιες από αυτές είναι οι εξής· Αρχικά, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του 

σχολείου καθώς και ο τρόπος που διαχειρίζεται τα φαινόμενα άνισης κατανομής, τα 

διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι ξεχωριστές πεποιθήσεις και επιδιώξεις του μαθητικού 

πληθυσμού έχουν καθοριστική σημασία, είτε για την εξάλειψη φαινομένων 

εκπαιδευτικής ανισότητας, είτε για την αναπαραγωγή και διαιώνιση της. Παράλληλα, η 

μη εγγραφή στο σχολείο, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μαθητική 

διαρροή και ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη κινήτρων μάθησης, η χαμηλή σχολική 

επίδοση και η φοίτηση σε διαφορετικούς τύπους σχολείου κουβαλώντας την ταμπέλα 

του καλού ή κακού μαθητή αντίστοιχα. Οι μορφές εκπαιδευτικής ανισότητας που 

παρουσιάζονται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία είναι γενικευμένες και φτάνουν 

σε μια αναπαραγωγική τάση κορεσμού.  

     Από την άλλη πλευρά οι συμμετέχοντες στην έρευνα έδωσαν αρκετά παραδείγματα 

ύπαρξης κοινωνικής αδικίας στο ελληνικό σχολείο, τα οποία πηγάζουν και από τον 

τρόπο λειτουργίας του σχολείου είτε μορφωτικά, είτε κοινωνικά. Συγκεκριμένα, οι 

απόψεις των συμμετεχόντων για την ύπαρξη κοινωνικής αδικίας συνοψίζονται σε μια 
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παράγραφό· Έλλειψη υποστήριξης από το κράτος και το Υπουργείο Παιδείας. Έλλειψη 

συνεργασίας γονέων – σχολικής μονάδας και υπονόμευση του εκπαιδευτικού έργου από 

τους γονείς. Το απόλυτα εξισωτικό εκπαιδευτικό σύστημα και η ομοιομορφία ως προς 

τον τρόπο προσέγγισης των μαθητών. Έλλειψη μέριμνας αρκετών εκπαιδευτικών 

μονάδων (διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων) για μαθητές που βιώνουν προβλήματα. 

Μη αποδοχή συγκεκριμένων μαθητών που ανήκουν σε ΕΚΟ από την τοπική κοινότητα 

ή και τους ίδιους τους μαθητές. Τρωτό σύστημα εκλογής διευθυντών. Παράλληλα, 

αξιοσημείωτες είναι και οι απαντήσεις και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στην 

ερώτηση αν έχει έρθει στην αντίληψή τους κάποιο περιστατικό στο οποίο έχουν 

εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα στην απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης και σε ποιο 

βαθμό αντιμετώπισαν δυσκολίες ή εμπόδια. Οι απαντήσεις πήγαζαν καθαρά από 

προσωπικό βίωμα και τα περιστατικά είναι αρκετά παραστατικά της ισχύουσας 

κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις συμπληρώνουν τα φαινόμενα 

κοινωνικής αδικίας. Κάποιες από τις απαντήσεις είναι οι εξής·  

 Μη αποδοχή μαθητών (κυρίως ΕΚΟ) στο σχολικό χώρο από γονείς και 

αιτήματα απομάκρυνσής τους. 

 Καταπιεστική συμπεριφορά γονέων για επιβολή ελαφρύτερων ποινών, λόγω 

‘‘κοινωνικού κύρους’’ σε μαθητές ‘‘θύτες’’. 

 Παρακώλυση εκπαιδευτικού έργου της εκπαιδευτικής μονάδας από 

εκπαιδευτικούς χωρίς τα τυπικά προσόντα και διεκδίκηση θέσης εργασίας. 

 Ρατσιστικό περιστατικό ανάμεσα σε μαθητές. 

 Περιστατικό βίας στη σχολική μονάδα μεταξύ μαθητών και γονέων. 

 Περιθωριοποίηση σχολικού τμήματος από εκπαιδευτικές, ενδοσχολικές και 

εξωσχολικές δραστηριότητες. 

     Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάποια οργανωμένη προσπάθεια από την πλευρά της 

πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας προς την κατεύθυνση της εξάλειψης ή της 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών συγκεκριμένα για την κοινωνική 

αδικία και τους τρόπους άμβλυνσης του φαινομένου και οι διευθυντές ως αυτοδίδακτοι 

βασιζόμενοι μόνο στην εμπειρία τους προσπαθούν όσοι το επιθυμούν, σαφώς, για την 

προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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     Σχολιάζοντας τις παραπάνω απόψεις περί κοινωνικής αδικίας το βάρος της ευθύνης 

πέφτει στο ελλιπές ή και ανύπαρκτο στρατηγικό πλάνο του Υπουργείου Παιδείας για 

την αντιμετώπισή της, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται πως αρκετοί διευθυντές σχολικών 

μονάδων αδιαφορούν ως προς την εξομάλυνση άνισων καταστάσεων στο σχολείο, αλλά 

δυστυχώς παράλληλα το βάρος ευθύνης πέφτει και στους ίδιους τους γονείς, την τοπική 

κοινωνία και τους μαθητές, οι οποίοι θεωρούνται προνομιούχοι και απολαμβάνουν τα 

μορφωτικά αγαθά δίχως εμπόδια. Επομένως, η όξυνση της κοινωνικής αδικίας στο 

σχολικό χώρο δεν είναι μόνο θεσμικό – κρατικό – οργανωτικό θέμα, αλλά και 

κοινωνικό – διαπροσωπικό. Η παρακάτω απάντηση του Α6 υποστηρίζει την παραπάνω 

άποψη· «…είναι τόσο έντονα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα που έχουν παγιωθεί και 

θέλει πολύ κουράγιο και σθένος για να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης μέσα στο σχολικό χώρο είναι ένα ευπαθές θέμα, διότι δυστυχώς στις μέρες 

μας οι μειονότητες υποφέρουν από τον κοινωνικό περίγυρο, ενώ από το νομοθετικό 

πλαίσιο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η νομοθεσία θα προστατεύσει το 

μαθητή Ρομά, το μαθητή με ειδικές ανάγκες, το θέμα όμως που προκύπτει είναι, ότι ο 

κοινωνικός περίγυρος έχει αποκτήσει κάποια δεδομένα και κάποιες πεποιθήσεις οι οποίες 

έρχονται ενάντια σε αυτά που θέλει ο διευθυντής - ηγέτης».  

     Επίσης, λίγοι είναι οι διευθυντές, οι οποίοι θα ενδιαφερθούν πραγματικά για την 

κοινωνικά εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας που διευθύνουν και θα εισέλθουν 

στη διαδικασία προσαρμογής της στα εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα για την 

προαγωγή ίσων ευκαιριών μάθησης και συμβίωσης. Όπως δήλωσε ο Α7· «Το σχολείο 

έχει καθήκον να υλοποιήσει την κοινωνική δικαιοσύνη στο πρακτικό κομμάτι. Επειδή η 

κοινωνική δικαιοσύνη ενέχει τον ανθρώπινο παράγοντα η ίδια δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

με ένα χαρτί από το υπουργείο αλλά μέσα από το εκπαιδευτικό έργο σε κάθε σχολική 

μονάδα».  

     Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας την προηγούμενη διαπίστωση για τη μη οργανωμένη 

προσπάθεια προαγωγής της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προσπάθειας μερικών 

διευθυντών χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις να δημιουργήσουν ένα κοινωνικά και 

μορφωτικά δίκαιο σχολείο, διαπιστώνεται σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην ερώτηση αν υπάρχουν συγκεκριμένα επιμορφωτικά σεμινάρια ή 

μεταπτυχιακά προγράμματα που αποσκοπούν σε θέματα προώθησης της κοινωνικής 

δικαιοσύνης στην εκπαίδευση ή ακόμα προγράμματα που προωθούν την ηγεσία για την 

κοινωνική δικαιοσύνη και αν έχουν παρακολουθήσει τέτοιου είδους σεμινάρια ή 

προγράμματα, η πλειοψηφία απάντησε πως δεν γνωρίζει και δεν έχει συμμετάσχει σε 

κάτι αντίστοιχο. Λίγοι όμως απάντησαν ότι υπάρχουν προγράμματα που προωθούν στις 
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θεματικές τους ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και σε γενικό επίπεδο, αλλά δεν 

υπάρχουν προγράμματα που προάγουν την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη. 

     Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό ή 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη, 

καθώς οι επτά από τους οκτώ δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους, μόνο ένας από τους οκτώ 

έχει πληροφορηθεί για αυτά, αλλά δυστυχώς δεν διεξάγονται στην Ελλάδα. Παράλληλα 

κανείς από τους συμμετέχοντες δεν αναφέρθηκε στην παγκόσμια ημέρα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και δεν ήξεραν την ύπαρξή της. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δικαίως 

απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή κάποιο επιμορφωτικό 

σεμινάριο, διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα και τόσο ειδικευμένα στην 

Ελλάδα. Οι διευθυντές καλούνται να διοικήσουν μια σχολική μονάδα με ελάχιστες 

γνώσεις επί του αντικειμένου, έχοντας ως αρωγό την εμπειρία που έχουν αποκομίσει ως 

εκπαιδευτικοί σε μια σχολική μονάδα. 

      Αντίθετα, όμως σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Βόρειας Αμερικής αλλά και 

Κύπρου) έχουν διαμορφωθεί ειδικά προγράμματα μεταπτυχιακά και μη για την 

προαγωγή της ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, στην Κύπρο 

έγιναν τα πρώτα βήματα προώθησης της ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Γνωστό πανεπιστήμιο της Κύπρου με τη συνδρομή μεταπτυχιακού προγράμματος στις 

Επιστήμες Αγωγής σε συνεργασία με την έδρα της UNESCO διοργάνωσαν 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη στα σχολεία». 

Το σεμινάριο εστίασε στις προκλήσεις των ηγετών των σχολικών μονάδων με σκοπό 

την επανεξέταση πρακτικών που στοχεύουν στη δημιουργία δίκαιων προς όλους 

σχολεία.  

     Όσον αφορά τις ΗΠΑ η εκπαιδευτική ηγεσία για την προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι περισσότερο διαδεδομένη από ο,τι στις ευρωπαϊκές χώρες. Ίσως 

λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας και αποκέντρωσης, αρκετά ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης έχουν δημιουργήσει μεταπτυχιακά προγράμματα και δράσεις για την 

προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία και στο έργο ενός διευθυντή 

σχολείου. Συγκεκριμένα, έχει ιδρυθεί το πανεπιστημιακό συμβούλιο της εκπαιδευτικής 

διοίκησης (University Council for Educational Administration), το οποίο αποτελείται 

από δεκαπέντε πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής τα οποία μέσα από κοινοπραξίες 

και συνεχή συνεργασία έχουν δεσμευτεί για την προώθηση, την προετοιμασία και την 

πρακτική εξάσκηση διευθυντών – ηγετών για τη διοίκηση σχολικών μονάδων προς 

όφελος της κάθε σχολικής μονάδας και κάθε μαθητή. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός με έτος ίδρυσης το 1954. Σκοπός του είναι η προώθηση της έρευνας σε 
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εκπαιδευτικά θέματα, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών – διευθυντών - 

ηγετών, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλές, επηρεάζει και διαμορφώνει την ισχύουσα 

εκπαιδευτική πολιτική (UCEA, 2017).  

     Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί με τη σύμπραξη του UCEA το Φεβρουάριο του 2009 

το Center for Educational Leadership and Social Justice. Το κύριο βάρος του είναι η 

κριτική και συνεργατική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των διευθυντών - ηγετών 

σχολικών μονάδων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το κέντρο αυτό υλοποιεί έρευνες, 

παρέχει υποστηρικτική βοήθεια και επιμορφώσεις για τη δημιουργία ηγεσίας που 

αποβλέπει στην κοινωνική δικαιοσύνη (UCLEA & Center for Educational Leadership 

and Social Justice, 2009). Ακόμη, υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής που υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα μεγάλης χρονικής 

διάρκειας, τα οποία αποβλέπουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών από τους διευθυντές σχολικών μονάδων και τους 

εκπαιδευτικούς (Guerra, Nelson, Jacobs & Yamamura, 2013· Everson, Bussey, 2007). 

Μέσα από αυτά τα προγράμματα προωθείται η δημιουργία επαφής και συχνής τριβής 

με θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης στη σχολική ζωή, η απόκτηση γνώσεων και 

εμπειριών και η καλλιέργεια ενσυναίσθησης. Η δημιουργία συνθηκών και ευκαιριών 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών εν γένει για την αντιμετώπιση της 

διαφορετικότητας είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο ανάλυσης και διερεύνησης από 

πολλούς ερευνητές, οι οποίοι ασχολήθηκαν και με την προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών (Lumby & Coleman, 2007· 

Theoharis, 2007· McKenzie, Christman, Hernandez, Fierro, Capper, Dantley & 

Scheurich, 2008· Jean – Marie, Normore & Brooks, 2009).  

     Αντίστοιχα στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες από τα ελληνικά πανεπιστήμια μέσα 

από δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για την προώθηση μαθητών από τις Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες, αλλά γίνονται περιστασιακά, με ελάχιστους οικονομικούς και 

υλικούς πόρους και ο ρόλος τους είναι καθαρά συμβουλευτικός, χωρίς τη δυνατότητα 

άμεσης και μαζικής επιρροής της ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής. Δυστυχώς η 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη για αυτά τα προγράμματα στην 

Ελλάδα και συνήθως οι δράσεις αυτές γίνονται αποσπασματικά, αναφέρονται σε 

εκπαιδευτικούς και δεν προάγουν άμεσα ή σχεδόν καθόλου την ηγεσία για την 

κοινωνική δικαιοσύνη, όπως παρακάτω υποστηρίζει ο Α7· «…το Υπουργείο Παιδείας 

θα έπρεπε να δώσει το καλό παράδειγμα και να προσφέρει περισσότερες θεσμοθετημένες 

δράσεις για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και καταρχάς να μας ενημερώσει 

τι είναι η κοινωνική δικαιοσύνη έστω μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια, διότι πολλοί 
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δεν ξέρουν τι είναι, για κάποιους άλλους είναι η απόλυτη ισότητα. Άρα, λοιπόν, σε πρώτη 

φάση να ενημερώσει και να προωθήσει αλλά από κει και ύστερα, επειδή κάθε σχολείο 

βρίσκεται στη δική του περιοχή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και ο διευθυντής και 

όλοι οι εκπαιδευτικοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής και των μαθητών». Οι 

ηγέτες που είναι ανημέρωτοι σχετικά με θέματα ισότητας και δικαιοσύνης, οφείλουν να 

εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτά, διότι πλέον τα σχολεία βιώνουν σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές ανισότητες.  

     Παράλληλα, ο ηγέτης που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη αισθάνεται την ηθική 

υποχρέωση να αφιερώσει ένα κομμάτι του εαυτού του στην προαγωγή της είτε μέσα 

στο σχολικό χώρο είτε εκτός σχολικού χώρου, οπότε η ίδια η επιθυμία για κοινωνική 

αλλαγή και βοήθεια αποτελεί προσωπικό χαρακτηριστικό της δράσης του. Η εμπλοκή 

του σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης 

εκτός σχολικού χώρου, πρέπει να είναι διαρκής, κάτι το οποίο δεν έγινε άμεσα 

αντιληπτό στις απόψεις των συμμετεχόντων και η πλειοψηφία του δείγματος σύμφωνα 

με τις απαντήσεις που έδωσε στην τέταρτη ερώτηση του δεύτερου άξονα δεν 

ασχολείται συστηματικά έως καθόλου με την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης 

εκτός σχολικής μονάδας. 

     Ως προς τον τρίτο άξονα η έρευνα επικεντρώθηκε στην εκμαίευση απαντήσεων που 

αφορούν πρακτικές οι οποίες προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική μονάδα. 

Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η δημιουργία συνθηκών ισότητας και 

δικαιοσύνης στις σχολικές μονάδες δεν μπορούν να διασφαλιστούν με εύκολο τρόπο 

και με την απλή ψήφιση ενός νομοθετήματος που προάγει τέτοιου είδους θέματα, αλλά 

εξαρτάται περισσότερο από την εφαρμογή πρακτικών στο μικρό – επίπεδο της 

εκπαίδευσης δηλαδή στις σχολικές μονάδες (Koutselini, Trigo – Santos & Verkest, 

2004). 

     Έπειτα όταν ρωτήθηκαν για τις προσδοκίες τους μέσα από την υλοποίηση δράσεων 

που αποσκοπούν στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην προαγωγή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης,  Παράλληλα, η διαφορετικότητα πρέπει να γίνει αποδεκτή και 

σεβαστή, δηλαδή να γίνει αισθητή η ένδειξη σεβασμού στην υπόσταση των μαθητών, 

ενώ ταυτόχρονα η αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης να γίνει βίωμα στους 

εκπαιδευτικούς αρχικά και μετέπειτα να μεταλαμπαδευτεί στους μαθητές. Παράλληλα, 

σε προηγούμενη ερώτηση του δεύτερου άξονα, όταν έπρεπε να απαντήσουν ποίες αρχές 

θεώρησαν απαρέγκλιτες για την αντιμετώπιση περιστατικών κοινωνικής αδικίας, οι 

ίδιοι έδωσαν έμφαση στην επιθυμία διανομής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, στην 
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προαγωγή δημοκρατικών αρχών, στη διατήρηση της ισορροπίας στο σχολικό χώρο και 

στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

     Παράλληλα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία εκτός από την προσήλωση που οφείλει να 

δείξει ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας στις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, χρειάζεται μέσα από την ηγετική του θέση να δημιουργήσει ένα καλύτερο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, ένας διευθυντής που αποβλέπει στην 

κοινωνική δικαιοσύνη οφείλει να αυξήσει με την αρωγή των εκπαιδευτικών και του 

έργου τους τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, να βελτιώσει τις δομές του σχολικού 

χώρου, να ενδιαφερθεί και να συνδράμει στη σωστή επανατοποθέτηση και την 

ενίσχυση των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού με επιμορφώσεις και άλλες 

τεχνικές – δράσεις, ενώ παράλληλα οφείλει να ενισχύσει τη σχολική κουλτούρα και τη 

συνεργασία με την τοπική κοινότητα (Theoharis, 2007). Σύμφωνα με τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων σε ερώτηση που αφορούσε τους τρόπους με τους οποίους 

μεριμνούν ως διευθυντές για την ενσωμάτωση των μαθητών που θα χαρακτηρίζονταν 

περιθωριοποιημένοι στο κοινωνικό γίγνεσθαι της σχολικής κοινότητας, οι δράσεις 

συνοψίζονται ως εξής· 

 Ένταξη των μαθητών σε προγράμματα (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά).  

 Κατανόηση αιτημάτων και προβλημάτων, συνεργασία με εκπαιδευτικούς, 

σχολικούς συμβούλους. 

 Επιβραβεύσεις μαθητών για την συμμετοχή και την προσπάθεια. 

 Έλεγχος επίδοσης των μαθητών για την παροχή κατάλληλων ευκαιριών 

μάθησης. 

 Ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες εντός και εκτός τάξης (συμμετοχή σε 

δραστηριότητες και εκδρομές). 

     Επιπλέον, οι συμμετέχοντες απάντησαν στην ερώτηση αν έχουν διαμορφώσει οι 

ίδιοι δράσεις για την προώθηση όλων των μαθητών/-τριών ή αν αρκούνται στις 

προωθούμενες ενέργειες και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας. Οι επτά από τους οκτώ 

απάντησαν πως έχουν οι ίδιοι διαμορφώσει αρκετές δράσεις και μόνο ένας συμμετέχων 

δεν έχει διαμορφώσει δράσεις, αλλά εάν προκύψει κάποιο πρόγραμμα ίσως να το 
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υλοποιήσει με τη βοήθεια κάποιου σχολικού συμβούλου. Συγκεκριμένα, οι δράσεις 

συνοψίζονται στις παρακάτω δηλώσεις· 

 Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων στο σχολικό χώρο μετά το διδακτικό ωράριο 

από τους εκπαιδευτικούς χωρίς επιπλέον χρηματική αμοιβή. 

 Δημιουργία προγραμμάτων για την κοινωνικοποίηση των μαθητών – ομαδικές 

εργασίες – τεχνητές παρέες. 

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις σχολικές και μη. 

 Υλοποίηση δράσεων με εξωτερικούς φορείς (π.χ. Πανεπιστήμιο) και δημιουργία 

συμβουλευτικού σταθμού νέων και εκπαιδευτικών.  

 Διοργάνωση μπαζάρ φιλανθρωπικού σκοπού για την ενίσχυση ειδικών σχολείων 

και άπορων οικογενειών. 

 Επισκέψεις σε ειδικά σχολεία της περιοχής, συνεργασία και προώθηση – 

γνωριμία μαθητών με το διαφορετικό και καλλιέργεια άποψης ότι το 

διαφορετικό δεν είναι κακό.  

 Υλοποίηση εκδρομών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, σταδιοδρομίας, 

θεατρικής παιδείας κ.α. 

     Οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν πως μέσα από την ένταξη των μαθητών 

σε προγράμματα και δραστηριότητες, μπορεί να ενσωματωθούν αμεσότερα οι μαθητές 

που χαρακτηρίζονται περιθωριοποιημένοι καθώς και με τη διεξοδική συζήτηση και τη 

συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα για την εξεύρεση λύσεων. Ο 

προσανατολισμός των δράσεων επιχειρείται μέσω της συνεργασίας, του διαλόγου και 

μέσα από εκδηλώσεις πολιτισμικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονέων. Η δυνατότητα 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μπορεί να συμβάλλει στην αποδυνάμωση 

προκαταλήψεων και στερεοτύπων ενώ η ισότητα μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την 

παροχή δυνατοτήτων εκπροσώπησης και ίσης συμμετοχής σε όλους τους τομείς της 

σχολικής ζωής (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). 

     Μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες χρειάζεται 

να προωθούνται οι αξίες της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας και να ενισχύεται η 

διαπολιτισμικότητα και η γνωριμία με το διαφορετικό.  Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις του τρίτου άξονα αλλά και σύμφωνα με τις απαντήσεις 

που δόθηκαν σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών κοινωνικής αδικίας, φαίνεται 

πως οι σχολικές μονάδες μέσα από τις δράσεις τους δίνουν περισσότερη έμφαση στον 

κοινωνικοποιητικό τους ρόλο. Ο μορφωτικός τους ρόλος όμως περιορίζεται και αυτό 
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γίνεται αντιληπτό λόγω της περιορισμένης αυτονομίας των διευθυντών και εν γένει της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας, λόγω του σφιχτού αναλυτικού προγράμματος και την 

πίεση χρόνου για την ολοκλήρωση της ύλης μαθημάτων, ενώ παράλληλα οι σημαντικές 

οικονομικές και ελλείψεις ενεργού και νέου ανθρώπινου δυναμικού σε αυτές, 

δημιουργούν μια συνεχής αναπαραγωγή των ίδιων δράσεων χωρίς ουσιαστικά 

αποτελέσματα. Η απάντηση του Α4, συνοψίζει το πρόβλημα υποστήριξης και την 

ανάγκη για βοήθεια· «Δυστυχώς, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές δράσεις γιατί 

έχουμε τον περιορισμό από το Υπουργείο Παιδείας και την άσκηση πίεσης για την κάλυψη 

όλης της διδακτικής ύλης. Παράλληλα, θα ήταν επιθυμητό οι καθηγητές και τα ίδια τα 

πανεπιστήμια μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ να υλοποιούν δράσεις στα σχολεία, ώστε 

να αποκτηθεί μια οικειότητα και οι μαθητές να αντιληφθούν πως το σχολείο δεν είναι 

αποκομμένο από την κοινωνία». 

     Παράλληλα, οι διευθυντές κλήθηκαν να σχολιάσουν τις αντιδράσεις και την 

ανταπόκριση των μαθητών και των γονέων με τις πρακτικές που ακολουθούν. 

Διαπιστώθηκε, λοιπόν πως οι μαθητές δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτές τις 

δραστηριότητες και αισθάνονται χαρούμενοι, ενώ παράλληλα, οι μαθητές πολλές φορές 

μόνο ενθουσιάζονται και δεν υλοποιείται ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά των 

μαθητών ή στη γνωστική τους πορεία. Τέλος, άξιο αναφοράς θεωρείται η δήλωση ότι οι 

γονείς δείχνουν δυστυχώς μόνο ένα υποτυπώδες ενδιαφέρον για τις πρακτικές του 

σχολείου, ενώ λίγοι δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους και την εμπιστοσύνη τους στην 

αποστολή του. Οι παραπάνω δηλώσεις (πίνακες 24 και 25) επαληθεύουν τη δυσκολία 

στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσης αποδοχής και αναγνώρισης στο πλαίσιο 

υπαρκτών ανισοτήτων, ενώ οι δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς, το διευθυντή της σχολικής μονάδας, εξωτερικούς φορείς, 

όπως τα πανεπιστήμια, τους γονείς και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας, διότι 

με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται θετικές προϋποθέσεις αποδοχής της 

διαφορετικότητας (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).  

     Έπειτα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την επιθυμία 

ύπαρξης περισσότερων θεσμικά παγιωμένων δράσεων για την προαγωγή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης από το Υπουργείο Παιδείας ή μέσα από την πρωτοβουλία του 

κάθε σχολείου, οι απόψεις διαφέρουν μεταξύ τους. Μόνο δύο από τους οκτώ 

συμμετέχοντες υποστηρίζουν την πλήρη αποκέντρωση και αυτονομία των σχολικών 

μονάδων, ενώ τέσσερεις από τους οκτώ θεωρούν πως το Υπουργείο Παιδείας 

χρειάζεται να δημιουργήσει περισσότερες βοηθητικές δράσεις και δομές, αλλά όχι τόσο 

αυστηρά καθοδηγητικές. Παράλληλα, δυο από τους οκτώ συμμετέχοντες υποστηρίζουν 
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την ύπαρξη περισσότερων θεσμικά παγιωμένων δράσεων από το υπουργείο. Η φανερή 

διαφορά των απόψεων γίνεται άμεσα κατανοητή διότι η κάθε σχολική μονάδα, ο κάθε 

εκπαιδευτικός και ο κάθε διευθυντής σε αυτή έχει συνηθίσει στα σφιχτά αναλυτικά 

προγράμματα και την υλοποίηση δράσεων πάντα με τη συνδρομή και την έγκριση των 

ανώτερων εκπαιδευτικών οργάνων.  

     Το διοικητικό μοντέλο της εκπαίδευσης βασίζεται αυστηρά στο συγκεντρωτικό 

σύστημα διοίκησης και στρατηγικής τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και 

περιφερειακής. Η πολιτεία διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τον εκπαιδευτικό μηχανισμό τον 

οποίο νομιμοποιεί μέσα από τη διαχείρισή της (Κυρίδης, 1996: 50) Στην ελληνική 

πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικές πολιτικές για την προώθηση της εκπαίδευσης των 

μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 

χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα με ίσως περιορισμένα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. Η υλοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση δεν πρέπει 

να έχει θέση μόνο στα στρατηγικά πλάνα και σχέδια ενός κεντρικού συστήματος 

διοίκησης. Η κοινωνική δικαιοσύνη οφείλει να βρίσκεται στο πνεύμα της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας εντός των σχολικών μονάδων και να αποτελεί πηγή έμπνευσης και όχι τυπικής 

επιβολής μέσω ενός κεντρικού, γραφειοκρατικού και απρόσωπου συστήματος 

διοίκησης. Ένας σχολικός ηγέτης δεν είναι, σαφώς, σε θέση να προκαλέσει μεταβολή 

και αναδιαμόρφωση της κοινωνίας, όμως μπορεί να δώσει κατευθύνσεις, να επηρεάσει 

το σύνολο της σχολική μονάδας και να προάγει αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

ώστε να εμφυτεύσει στην καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και της τοπικής κοινότητας στοιχεία που προάγουν την αλληλεγγύη, τον 

σεβασμό και την αποδοχή της ετερότητας. 

     Για να μπορέσει ένας σχολικός ηγέτης να προάγει το αίτημα για προαγωγή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, χρειάζεται τη 

συνδρομή των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των ίδιων των γονέων και της 

τοπικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας 

με το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται άμεσα και έμμεσα με τη σχολική μονάδα, 

ώστε το σύνολο του να αισθάνεται οικεία, αποδεκτά και ασφάλεια σε αυτή. Σύμφωνα 

με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση, η οποία σχετίζεται με τα άτομα 

που συμβουλεύονται για θέματα που αφορούν την προαγωγή των ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών (πίνακας 27), η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι 

συμβουλεύεται πρωτίστως το σύλλογο διδασκόντων κάτι το οποίο δείχνει ότι 

μεριμνούν για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων, καθώς ο σύλλογος 

διδασκόντων είναι το πιο ισχυρό όργανο λήψης αποφάσεων στη σχολική μονάδα. 
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Επιπλέον, οι περισσότεροι συμβουλεύονται τους σχολικούς συμβούλους, ενώ μερικοί 

και συγκεκριμένα δύο από τους οκτώ απευθύνονται σε εξωτερικούς φορείς, όπως για 

παράδειγμα σε καθηγητές πανεπιστημίων και ψυχολόγους με δική τους πρωτοβουλία. 

Όμως το αξιοσημείωτο είναι, ότι μόνο ένας συμμετέχων απάντησε πως εμπλέκει και το 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στη λήψη αποφάσεων και σε ζητήματα που αφορούν 

την προαγωγή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η συνεργασία αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες διαμόρφωσης κλίματος προαγωγής κοινωνικής δικαιοσύνης και 

ισότητας ευκαιριών και ο σχολικός ηγέτης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο σε αυτή την 

προσπάθεια (Furman, 2012).   

     Όσον αφορά τη συνεργασία και συμπληρωματικά με τα παραπάνω στοιχεία της 

βιβλιογραφίας οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν σε μια ερώτηση που 

σχετίζεται με την ύπαρξη συνεργασίας με τους γονείς και την τοπική κοινότητα για τη 

δημιουργία ενός δίκαιου και επιθυμητού προς όλους τους μαθητές σχολείου και αν 

έχουν υλοποιήσει δράσεις. Έχοντας υπόψη από προηγούμενες ερωτήσεις τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων, σε πρώτη φάση η συνεργασία δεν είναι έντονη και 

συχνή, διότι οι γονείς δείχνουν ένα υποτυπώδες και καθόλου ανατροφοδοτικό  

ενδιαφέρον για την πορεία των μαθητών στο σχολείο ενώ αρκετά παραδείγματα και 

περιστατικά κοινωνικής αδικίας εμπλέκουν και τη δράση των γονέων. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων οι τέσσερεις από τους οκτώ βρίσκουν ανταπόκριση από 

τους γονείς και συνεργάζονται συχνά ενώ οι υπόλοιποι τέσσερεις συμμετέχοντες δεν 

συνεργάζονται συχνά, σχεδόν καθόλου ή η συνεργασία τους οδηγεί σε εντάσεις και 

λογομαχίες, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, διαφορετικών πεποιθήσεων και 

διαφορετικών αρχών. Όπως ανέφερε και ο συμμετέχων Α6· «Η συνεργασία με τους 

γονείς είναι ένα δίκοπο μαχαίρι». Αρκετά συχνά οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί 

αδυνατούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τους γονείς των μαθητών της σχολικής 

μονάδας διότι η φωνή έκφρασης των γονέων είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. 

Το συμβούλιο γονέων και κηδεμόνων συγχέει το ρόλο του και αντί να εκφράσουν την 

κοινή άποψη – γνώμη, οι αποφάσεις που λαμβάνονται εξαρτώνται από τα δικά τους 

ατομικά συμφέροντα και πιστεύω. Από την παραπάνω διαπίστωση, γίνεται αντιληπτό 

πως και οι ίδιοι οι γονείς δεν συνεργάζονται αποτελεσματικά, για αυτό το λόγο 

εκφράζονται μόνο οι ατομικές πεποιθήσεις του συμβουλίου.  

     Παράλληλα, μια ακόμη άποψη που συμπληρώνει την έλλειψη κατανόησης και 

συνεργασίας είναι η εξής σύμφωνα με την άποψη του Α1· Η έννοια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης σχετίζεται με την κοσμοθεωρία, τις αντιλήψεις και τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν την ετερότητα οι ίδιες οι οικογένειες. «Δεν είναι εύκολο να τους πείσεις 
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ότι οι δράσεις θα ωφελήσουν το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, πόσο μάλλον να 

παραδεχθούν αρκετοί γονείς ότι και τα δικά τους παιδιά ίσως βρεθούν στις ομάδες που 

εμφανίζονται προβλήματα».  

     Όσοι απάντησαν θετικά ως προς τη συνεργασία τους με τους γονείς, αναφέρθηκαν 

και στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με τη 

συνδρομή της τοπικής κοινότητας για την κάλυψη βασικών αναγκών (φαγητό, 

θέρμανση, φάρμακα, στέγη) σε ΕΚΟ που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επίσης, 

περιορίζονται στις συχνές ενημερώσεις γονέων για τυχόν κοινωνικά και μη, 

προβλήματα που εμφανίζονται στο σχολείο, ενώ παράλληλα έγινε και μια αναφορά για 

την ενεργή δράση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ο οποίος σε ένα σχολείο 

ευαισθητοποιήθηκε και μερίμνησε για δωρεάν μετακινήσεις των μαθητών με τα τοπικά 

μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θέμα συνεργασίας έχει, λοιπόν, αρκετές διαστάσεις και 

επηρεάζεται αρκετά από το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των γονέων, των μαθητών και 

της εκάστοτε τοπικής κοινότητας. Παράλληλα, η ίδια στάση, δηλαδή θετική και 

αρνητική υπάρχει και με τη συνεργασία του σχολείου και της τοπικής κοινότητας. 

Πέντε από τους οκτώ συμμετέχοντες συνεργάζονται συχνά με την τοπική κοινότητα, 

αλλά οι δράσεις είναι κυρίως κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως η 

παραχώρηση χώρων υλοποίησης εκδηλώσεων, οικονομική και υλική βοήθεια. Ενώ 

τρεις από τους οκτώ συμμετέχοντες, δήλωσαν πως η βοήθεια είναι ανύπαρκτη και 

καθόλου υποστηρικτική για δράσεις που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη.  

     Η εκπαίδευση οφείλει πέρα από τις δυσκολίες που συναντάει σε θέματα 

συνεργασίας και πόρων να παραμείνει ένα ανοικτό σύστημα αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας με άλλα συστήματα και φορείς, όπως είναι αυτό της οικογένειας και της 

τοπικής κοινότητας. Οι γονείς και η τοπική κοινότητα οφείλουν να αφήσουν στην άκρη 

τις ρατσιστικές πεποιθήσεις και τις εκδηλώσεις ατομικισμού και να συνδράμουν όλοι 

με τη θέληση τους και την απαιτούμενη διάθεση για τη δημιουργία ενός δίκαιου προς 

όλους τους μαθητές σχολείου. Το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και χρειάζεται 

αφοσίωση και διάθεση αλλαγής των συντηρητικών και παρωχημένων απόψεων και 

πρακτικών από το διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. 
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6.2 Προτάσεις 

  

     Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν 

στους μαθητές να βιώνουν την ισότητα και τη δικαιοσύνη τα αναδεικνύει σε ζητήματα 

πρωταρχικής σημασίας, διότι από τη στιγμή που η διαφορετικότητα οδηγεί κατά τα 

ελληνικά δεδομένα σε ανισότητα, χρειάζεται να τεθούν θέματα και δράσεις που 

προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη στις σχολικές μονάδες. Η παρούσα έρευνα δίνει 

αρκετές κατευθύνσεις για νέες έρευνες και για την αξιοποίηση των παρόντων 

ευρημάτων σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Ως προς την πρακτική 

αξιοποίηση, τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν ως προς την αλλαγή 

κατεύθυνσης των επιμορφώσεων που υλοποιούνται στους εκπαιδευτικούς φορείς. Πιο 

συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως οι σχολικοί διευθυντές, δυστυχώς δεν έχουν 

αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και δεν έχουν καλλιεργήσει τις απαραίτητες 

δεξιότητες για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής αδικίας ή ακόμα και 

ζητημάτων πρακτικής διευθυντικής φύσεως. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να δοθούν τα 

κατάλληλα ερεθίσματα σε όλους τους εμπλεκομένους, με συνεχείς και σύγχρονες 

επιμορφώσεις σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διοίκηση και την ηγεσία 

καθώς και σε θέματα που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Έπειτα, θεωρείται 

απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα παραπάνω θέματα και η 

εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, τους 

γονείς και τους διευθυντές. Παράλληλα, οι γονείς οφείλουν να παρακολουθήσουν 

επιμορφώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς για την κοινωνική δικαιοσύνη, διότι αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας η προαγωγή της και επιπλέον να 

δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι διευθυντές 

σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς με τη σειρά τους 

χρειάζεται να αναθεωρήσουν τις συντηρητικές αρχές και να εξαλείψουν τις άδικες και 

ρατσιστικές συμπεριφορές, που τυχόν επιβιώνουν και να εισέλθουν σε μια διαδικασία 

διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας, χωρίς φραγμούς και στερεοτυπικές 

αντιλήψεις.  

     Για την υλοποίηση των επιμορφώσεων και την προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών η συμβολή των πανεπιστημίων της 

χώρας θεωρείται απαραίτητη. Οι πανεπιστημιακοί φορείς μέσα από προγράμματα και 

συνεργασίες με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς να αναλάβουν ένα μέρος ως προς την 

ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων και της δημιουργίας μιας σύγχρονης 

εκπαιδευτικής κοινότητας μάθησης, κατά την οποία θα προωθούνται ζητήματα 
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κοινωνικά, εκπαιδευτικά συνεχώς και αδιάκοπτα. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να 

επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική, ως προς την κατεύθυνση δημιουργίας 

κοινωνικά δίκαιων σχολείων, με δράσεις που θα προάγουν αρχές της δημοκρατίας, της 

ισότητας, της αποδοχής του διαφορετικού και επίσης με εκπαιδευτικές δράσεις που 

στοχεύουν στην αύξηση των καλών σχολικών επιδόσεων όλων των μαθητών.  

     Η παρούσα έρευνα εκτός από τα ενδιαφέροντα ευρήματα παρουσιάζει και μερικούς 

περιορισμούς. Αρχικά, βασίστηκε σε μια πηγή πληροφόρησης, δηλαδή στους 

διευθυντές σχολικών μονάδων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων διευθυντών είναι μικρός 

αλλά ταυτόχρονα και αποδεκτός, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές παρατηρήσεις σε 

θέματα διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Οι 

αδυναμίες και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την εξεύρεση 

συμμετεχόντων, διότι αρκετοί από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, αρνήθηκαν να 

συνεργαστούν, λόγω έλλειψης χρόνου ή άγνοιας των παραπάνω ζητημάτων. Ωστόσο, 

θεωρείται άξιο αναφοράς ότι οι ποιοτικές έρευνες παρουσιάζουν αδυναμίες και 

περιορισμούς σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κάθε φορά, αλλά αυτές οι αδυναμίες 

μπορούν να θεωρηθούν μια βάση, ένα έρεισμα για την ορθότερη οργάνωση και 

ανάληψη μελλοντικής έρευνας. Στο πλαίσιο των παραπάνω πρακτικών θα μπορούσαν 

να υλοποιηθούν έρευνες σχετικές με την ανίχνευση των αντιλήψεων, των εμπειριών και 

των πρακτικών των εκπαιδευτικών, των γονέων ή των ανώτερων διοικητικά στελεχών, 

όπως για παράδειγμα των διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 

των σχολικών συμβούλων σε θέματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ακόμη, θα μπορούσαν να γίνουν έρευνες που 

αφορούν την ποιότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε 

πανεπιστημιακές σχολές που αφορούν τις παιδαγωγικές επιστήμες και το βαθμό 

προώθησης θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και 

της καλλιέργειας δεξιοτήτων των φοιτητών προς αυτές τις κατευθύνσεις μέσα από το 

πρόγραμμα σπουδών, τις δραστηριότητες και την πρακτική εξάσκηση.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα Ι. Οδηγός Συνέντευξης 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΦΥΛΟ: 

ΗΛΙΚΙΑ: 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΥΝΤΙΚΕΣ: 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΟ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

Η ερωτηματοθεσία κινείται σύμφωνα με τους παρακάτω τρεις άξονες·  

 

 

1
ος

 άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών για 

την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευαλωτότητα κ.λπ. 

 

1. Πώς ορίζετε την κοινωνική δικαιοσύνη ως διευθυντής/-ντρια στο σχολικό χώρο; Με 

ποιες έννοιες (ή και αξίες) τις συνδέετε και με ποια φαινόμενα; 

 

2. Πώς κατανοείτε την έννοια της άσκησης της ηγεσίας και πώς περιγράφετε τον ηγέτη 

μιας σχολικής μονάδας; 

 

3. Ποίος είναι ο ρόλος του κοινωνικά δίκαιου ηγέτη; 

 

4. Ποιοί παράγοντες είναι καθοριστικοί στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για την 

κοινωνική δικαιοσύνη και γιατί (π.χ. Σπουδές) 

 

5. Θεωρείτε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της 

προσωπικότητας που μπορεί να καλλιεργηθεί και να διδαχθεί από οποιονδήποτε ή 

μήπως αποτελεί χαρακτηριστικό και συγκεκριμένο απόκτημα λίγων ανθρώπων;  

 

6. Πως ορίζετε τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ή Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 

(Ε.Κ.Ο) Ποιες από τις κατηγορίες ΕΚΟ γνωρίζετε και ποιες διαπιστώνετε στο σχολικό 

χώρο; 

 

7. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ζητήματα κοινωνικής αδικίας στο ελληνικό σχολείο; 

Αν ναι ποια είναι αυτά; Δώστε κάποια παραδείγματα. 
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2
ος

 άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές εμπειρίες των 

διευθυντών σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή 

ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

 
1. Υπάρχουν συγκεκριμένα επιμορφωτικά σεμινάρια ή μεταπτυχιακά προγράμματα που 

αποσκοπούν σε θέματα προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση ή 

ακόμα προγράμματα που προωθούν την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη; Έχετε 

παρακολουθήσει τέτοιου είδους σεμινάρια ή προγράμματα;  Αν ναι, ήταν με τη δική 

σας θέληση ή με την παρότρυνση συναδέλφων;  

 

1.1 Ποιο ήταν το περιεχόμενό τους; Σας βοήθησαν ως προς τον τρόπο άσκησης της 

ηγεσίας σας στη σχολική μονάδα. 

 

2. Σύμφωνα με τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες, σκιαγραφείστε το προφίλ ενός 

ηγέτη που δεν αποβλέπει στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολικό 

χώρο ή περιγράψτε ένα περιστατικό στο οποίο η ηγεσία δεν έπραξε ορθά και αναίρεσε 

την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο.  

 

3. Έχει έρθει στην αντίληψή σας κάποιο περιστατικό στο οποίο έχετε εμπλακεί και 

αναιρεί την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο; Πώς το αντιμετωπίσατε;  

 

3.1 Με ποια κριτήρια αποφασίσατε; Ποια ήταν η αρχή που θεωρήσατε απαρέγκλιτη; 

 

3.2 Αντιμετωπίσατε δυσκολίες ή εμπόδια; Από πού ζητήσατε βοήθεια;  

 

3.3 Σας βοήθησαν τα σεμινάρια που παρακολουθήσατε; 

 

4. Έχετε εμπλακεί εκτός σχολικού χώρου σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην 

απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης; (π.χ. σε επίπεδο εθελοντικό, λόγω ιδιαίτερου 

προσωπικού ενδιαφέροντος,  σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα κ.λπ.) 
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3
ος

 άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν σε πρακτικές που προάγουν την 

κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική μονάδα. 
 

1. Θεωρείτε ότι ακολουθείτε πρακτικές που διασφαλίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη 

στο σχολείο; 

 

2. Με ποιους τρόπους μεριμνάτε εσείς ως διευθυντής/-ντρια για την ενσωμάτωση των 

μαθητών/-τριών που θα χαρακτηρίζονταν περιθωριοποιημένοι στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

της σχολικής κοινότητας; 

 

3. Έχετε διαμορφώσει εσείς οι ίδιοι δράσεις για την προώθηση όλων των μαθητών/ -

τριών (περιγράψτε την) ή αρκείστε στις προωθούμενες ενέργειες και δράσεις του 

Υπουργείου Παιδείας (ποιες ενέργειες έχετε υλοποιήσει: π.χ. Τμήμα Ένταξης, ειδικοί 

διαμορφωμένοι χώροι, ειδικοί παιδαγωγοί κ.α); 

 

 3.1 Τι προσδοκάτε από την εφαρμογή τους και πώς βλέπετε εσείς να ανταποκρίνονται 

οι μαθητές/-τριες και οι γονείς τους με τις πρακτικές που ακολουθείτε;  

 

3.2 Θα επιθυμούσατε να υπάρχουν περισσότερες θεσμικά παγιωμένες δράσεις για την 

προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης από το Υπουργείο Παιδείας ή θεωρείτε πως 

μέσα από την πρωτοβουλία του κάθε σχολείου προάγεται  και υλοποιείται αμεσότερα 

το αίτημα για ένα σχολείο με ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς όλους; 

 

4. Συνήθως ποιους συμβουλεύεστε για θέματα που αφορούν την προαγωγή των ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών; Εμπλέκετε και άλλους (π.χ. εκπαιδευτικούς) στη λήψη 

αποφάσεων; 

 

5. Συνεργάζεστε με τους γονείς και την τοπική κοινότητα για τη δημιουργία ενός 

δίκαιου και επιθυμητού προς όλους τους μαθητές σχολείου; Τι δράσεις έχουν 

υλοποιηθεί;  

 

 

Καταληκτική ερώτηση: Πώς σας φάνηκε η διαδικασία της συνέντευξης; Έχετε κάτι 

να προσθέσετε; Θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω;  
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Παράρτημα ΙΙ. Ενημερωτικό Έγγραφο προς τους συμμετέχοντες 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μέρος της εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες: Ο ρόλος της ηγεσίας», η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος με τίτλο: «Επιστήμες της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, 

κατεύθυνση: Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία» του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ερευνητική εργασία 

αποβλέπει στη συνεργασία με διευθυντές σχολικών μονάδων προκειμένου να 

επιτευχθεί η καταγραφή και η ανίχνευση στοιχείων που βασίζονται αρχικά σε θέματα 

κοινωνικής δικαιοσύνης, προαγωγής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και πρακτικών που 

στοχεύουν στην ισότιμη μεταχείριση όλων των μαθητών. Συγκεκριμένα, η παρούσα 

εργασία αποσκοπεί σε μια προσπάθεια ανίχνευσης των αντιλήψεων, των εμπειριών και 

των πρακτικών των διευθυντών σχολικών μονάδων ως προς την ηγεσία για την 

κοινωνική δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας 

Η έρευνα διεξάγεται κάτω από συνθήκες ανωνυμίας και οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από τη διαδικασία είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Πριν τη διεξαγωγή της 

έρευνας ζητούνται μερικά προσωπικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές, τα 

έτη προϋπηρεσίας σε θέση διευθυντή/-ντριας κ.α. 

Οδηγίες για τη διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα είναι ποιοτική και υλοποιείται με τη διαδικασία της ημι – δομημένης 

συνέντευξης. Η διαδικασία διεξάγεται πρόσωπο με πρόσωπο και υπολογίζεται να 

διαρκέσει το πολύ τριάντα λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου, χωρίς 

περιορισμούς στις απαντήσεις. Σε περίπτωση που κάποια ερώτηση δεν γίνει κατανοητή, 

υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης επεξηγήσεων από την ερευνήτρια. Η διαδικασία της 

συνέντευξης προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια φιλικής συζήτησης και όχι με 

σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων του ερωτώμενου/-μενης. Τέλος, στοχεύει να 

λειτουργήσει ανατροφοδοτικά τόσο για την ερευνήτρια όσο και για τον ερωτώμενο/-

τούμενη. 

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας, 

Δέσποινα Ουζούνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 email: ouzounid@hotmail.com 

Βασιλική Καραβάκου, επιβλέπουσα καθηγήτρια 

email: vkm@uom.edu.gr 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 


